
Շօօջ1շ 
7հւտ ւտ ա Ճւ%ւէշւ1 օօբ^ օք ա Եօօհ էհսէ պ/ատ բրօտօր^օժ քօր ^օոօահօոտ օո հԵրա^ տհօԲօտ Եօքօրօ ւէ ^ստ օաօքսէկր տօաաօժ Նյ Օօօ§1օ ատ բաէ օք ա բրօյօօէ 
էօ ոահօ էհօ ^օրևԲտ Եօօհտ ժ^տ^ՕVօաԵ1օ օոհոօ. 
1է հստ տսոհ^օժ 1օո§ օոօս^հ քօր էհօ օօբ^ոջհէ էօ օճբհօ աւժ էհօ Եօօհ էօ օոէօր էհօ բսԵեօ ժօաաո. ճ բսԵեօ ժօաաո Եօօհ ւտ օոօ էհսէ ^ստ ոօVօր տսԵյօօէ 
էօ օօբ^ո^հէ օր ^հօտօ \շ%ա1 օօբ^ոջհէ էօրա հստ օճբհօժ. \\հւօէհօր ա Եօօհ ւտ ա էհօ բսԵեօ ժօաաո ապ օօսոէր^ էօ օօսոէր^. ԲսԵեօ ժօաաո Եօօետ 
աօ օսր %ԱէՇՊ/Այտ էօ էհօ բստէ, րօբրօտօոէաջ ա ^օսհհ օք հւտէօր^, օսեսրօ աւժ Խւօա1օժ§օ ԺտԲտ օեօո ԺՄեօսե էօ ժ^տ^ՕVօր. 
Յ^աէտ, ոօէսեօոտ աւժ օէհօր աաջեահՁ. բրօտօոէ ա էհօ օո§աս1 Vօ1սաօ ահ սբբօա ա էհւտ եէօ - ա րօաաժօր օք էհւտ Եօօհ5տ 1օո§ յօսրոօ^ քրօա էհօ 
բսԵետհօր էօ ա հԵրայր աւժ եոսե^ էօ ^օս. 

Ստջ§օ §աճօեոօտ 

Օօօ§1օ ւտ բրօսժ էօ բաէոօր աէհ հԵրաւօտ էօ ժւ^ւհշօ բսԵեօ ժօաաո րրաէօրա1տ աւժ ասհօ էհօա ^ւժօէ^ սօօօտտւԵէօ. ԲսԵեօ ժօաաո Եօօետ Եօ1օո§ էօ էհօ 
բսԵեօ աւժ ^օ աօ աօրօէ^ էհօե օստէօժաոտ. Ի^օրէհօէօտտ, էհւտ ^օրե ւտ օճբօոտր^օ, տօ ւո օրժօր էօ հօօբ բրօV^ժ^ո§ էհւտ րօտօսրօօ, ^օ հա^օ էսհօո տէօբտ էօ 
բրօVՕՈէ սԵստօ Ե^ օօաաօրօա1 բաեօտ, աօեւժաջ բ1սօա§ էօօհուօսէ րօտէոօեօոտ օո սսէօոտէօժ զսօր^ւո§. 
\\^օ սէտօ ատՃ էհսէ ^օս։ 

+ 1\4ռԽ ոօո–շօարո6րշա1 ստշ օքէԽ քւԽտ Պ/շ ժօտւ^ոօժ Օօօ§1օ Տօօե Տօաօհ քօր ստօ Ե^ աժհսժսս1տ, աւժ ^օ րօզսօտէ էհսէ ^օս ստօ էհօտօ եէօտ քօր 
բօրտօոսէ, ոօո–օօաաօրօա1 բսրբօտօտ. 

+ Աշքրաո քրօա ԱսէօաԱէօժ զսօյատ Բօ ոօէ տօոժ աւէօւրաէօժ զսօոօտ օք աւ^ տօրէ էօ Օօօ§1օ5տ տ^տէօա։ 1ք ^օս աօ օօոժսօճո§ րօտօաօհ օո ասօհաօ 
էրաւտ1սէաո, օբեօսէ օհաաէօր րօօօջաեօո օր օէհօր աօստ ^հօրօ սօօօտտ էօ ա 1ա§օ աոօսոէ օք էօճէ ւտ հօէբքսԼ բէօստօ օօոէսօէ ստ. \\^օ օոօօսա^օ էհօ 
ստօ օք բսԵեօ ժօաաո ոտէօրաէտ քօր էհօտօ բսրբօտօտ աւժ ապ Եօ սԵ1օ էօ հօէբ. 

+ Աաոէաո ԱէէոհսՈօո 7հօ Օօօ§1օ “^սէօրաահ” ^օս տօօ օո օսօհ եէօ ւտ օտտօոէաէ քօր աքօրրոա^ բօօբէօ սԵօսէ էհւտ բրօյօօէ աւժ հօ1բա§ էհօա հոժ 
սժժւհօոսէ ասէօոսէտ էհրօսջհ Օօօ§1օ Բօօհ Տօաօհ. Բէօստօ ժօ ոօէ րօաօVՕ ւէ. 

+ 1Հ66բ Ա Խյ<21 ^հս^օր ^օսր ստօ, րօաօրոԵօր էհսէ ^օս աօ րօտբօոտւԵէօ քօր օոտսոո§ էհսէ ^հսէ ^օս աօ ժօւո§ ւտ 1օ§ս1. Բօ ոօէ ստտսաօ էհսէ յստէ 
Եօօսստօ ^օ ԵօհօVՕ ա Եօօհ ւտ ւո էհօ բսԵեօ ժօաաո քօր ստօրտ ա էհօ Սաէօժ Տէսէօտ, էհսէ էհօ ^օրհ ւտ սէտօ ա էհօ բսԵեօ ժօաաո քօր ստօրտ ա օէհօր 
օօսոէոօտ. ^հօէհօր ա Եօօհ ւտ տհհ ա օօբ^ոջհէ Vա^օտ քրօա օօսոէր^ էօ օօսոէր^, սոժ ^օ շաոՂ օքքօր ջսւժսոօօ օո ^հօէհօր սո^ տբօօւհօ ստօ օք 
սո^ տբօօւհօ Եօօհ ւտ սհօ^օժ. Բէօստօ ժօ ոօէ ստտսաօ էհսէ ա Եօօհ5տ սբբօաաւօօ ւո Օօօ^էօ Տօօհ Տօաօհ աօաւտ ւէ օսո Եօ ստօժ ա սո^ ասոոօր 
սո^ահօրօ ւո էհօ աօր1ժ. Շօբ^ո^հէ ւոքոոջօաօոէ հսԵւհէ^ օսո Եօ զսւէօ տօVօրօ. 

ՃԵօսէ Օօօ§1օ 6օօե Տօտրօհ 

Օօօ§1օ5տ աւտտւօո ւտ էօ օր§սաշօ էհօ ^օրէժ^ աքօրոաէաո սոժ էօ ասհօ ւէ սո^օրտսհ^ սօօօտտւԵէօ սոժ ստօքսե Օօօ§1օ Տօօհ Տօաօհ հօէբտ րօսժօրտ 
ժ^տ^ՕVօր էհօ ^օր1ժ5տ Եօօհտ ^հւէօ հօէբւո^ աւէհօրտ սոժ բսԵհտհօրտ րօահ ոօ^ սսժւօոօօտ. Vօս օսո տօաօհ էհրօս^հ էհօ քսհ էօճէ օք էհւտ Եօօհ օո էհօ ^օԵ 
սցհէէթ։//հօօճտ.ցօօց16.օօա/ 
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^ .^ԵՆՈ ՌՕ այս աշակե՛րտ սրբգյ | ուտասորչքև > 

և աո֊աքնորդ. քքմսսմլնեամն վանիվն 9ի նմանե կացեալլյ 
հրամամեաւ. վարդապետին իւրոյ՝ որպես քքելքխ էսկ 
պատմէ1 դրեաց գզիրս պայս աո֊ երիցաձտս ոմն/ես 
սորիս է ^ւ֊ստի հա լյաս տէ թուի աթԱրե-րկքն գաս դրեալշ 
գի քքվթև էսկ և. աո֊ որս դրելի% ասորիթ եթ ♦ մսՏեա 
ւս/նդ գի և ասորի գրաԼ $իսցեիե յախմաաՐ մե՛րթ է 
Լ\ւ պատմկ 9ի սմա գիրթ– սրբոյ լուսաւորչին 9ի \|4ր«, 

սարիա ) և֊ գՏեոՀեադրելնորա 9ի *| ևոնդեայ երպիսհ, 

կոպոսէթ ֆ գփոխադրոէ֊թիւն նշխարաց սրրոյ \յ արա^ 

պետքէե ք և֊ գիրաց ^րլ պատերազմի որ >9ի կողմանս 
^ արմնոյ դորեեցսՏն է | յւյ. քսւ^Տր պատմհէ֊թիմև *եոթ$ 

քքկթԱ ապա մատենադիիե և 9ի հայ րարրաո֊ երևի յե֊ 
ղեալյ թանգի այսպես 9ի գլուխ դրոցս դրսշմեն հ՜ՐՐ֊ 
չադիրթ * ՀՀաջձայ , •չ*ջ1Լաքքքա%էրաշ 
%*Է *>,*, • ի^էԱյց եթե գթարդմանելե ղթ փոխսքնակ 
պատմագրելիք աո֊ցե է և– հա մարից ի գսա հայերեն 
գրեալյ և֊ կամ*յայլմէ Ոէ֊մեթե յեղափոխեալի հայ ք 
»ձ թշ կամակոր ե գի մաստ րաո֊ք/ն ւ Օ ի և֊ բազում* 

նմս/նութիւն դտանէրն թէ/նոզթ լիդ տիպս կերպարա^ 

նաց բանից սորա և֊ (^ովհաննու 11 ՚ամիկոնենի « որով֊ 
և֊ ոչ֊ վրիպեսցի §տ թերևս փքա կարեելթարդմէմեիչ֊ 
դրոցս այս ւ 



^Հրպես գրեթե ատՐ շարագրա հլթ 9ի ձեոճտ գ֊ըրւ 
չագրաց հասեաըթ աո֊ մեղյ ևս աո֊աէ֊եսա ժամա^ 

նա կաց երկայևութեամբ աղա/֊ադեալ գաս/ևի • 1Ն։ւ 
մեզ» 9ի ստա֊գադոքև օրթևակաց ալտ պա դիրս պայս արա,լ 

րար ք հնգեակ օր թև ա կաց բաղդատա֊թթ ըստ կարէ 
ա֊ղղագրեալ» ՀՀւրէզլ ուրեզլ հրթև և հատա֊ածզչ թ**լֆ 
որ թեպետ յերիս և 9է Հորս օր թև ակս ապակասեին ք 
այլմեր ոլթոդստ դայևս 9Է բաց ♦ որպես պի մթ դրկես^ 

ցթև հ*եախոյպԼթ մերոյ աշխարհիս 9է տեղեկութէցև՝ որ 
9ինոսա% 11 ^աևաւ-աևդ դի երևի ա֊րսւզլ 9ի յեսէևոց դհա֊ 
տուաեմև դայևս սիկ կրճատեաչ ագահելով^ի ժամաԼ. 
նաէքև և 9ի մագաղաթ– ֆ և այլոց ոմաևց դրչաց *ի նմթև 
օրթևակկր փոխագրեալ* որպես և ա/լերկր հ*ո9 

7ձախ իսկ վևսքև ար կա ես կրեց թև 9ի պղերգութՅէ գըրս 
Հոգրաց » (^«օքք թեպետ և համարից էն հատա֊աերև 
այն յեագյ յաւևլեալյ ոլյես/ևոյ թևչ֊ ու֊րուտ թութն 
յաւ֊ելուա ծր ֆ այլ կամ* նորթև իսկ մատենագիրն ֆ և 
կամ* ուրուտ 9ի յաքորդաց նորա § 9ի նորին վաևիչքև ալ 
ասսքնորդաց ւ 



ա/նոա՚ձ Գրատ 
ԱմՈՐՒՈՑ > ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ Ի \ է\ 

•Պ ՈՏ՝ 1Ր Ո Ի Ի Ի V Տ՝ ՈՐ 0*1, Ո (* 

1^. ք I 

պաաՕէէն աւսէՀթւ *րրո/% գ^փգյւրէ պ*ր առպքԱայ դ 1) էապփա 
•աւ. *\1ս յփԽգֆԷ % 

Հ*ն> ք էէի|^Ի0$ պատաձրալ ճւ 9ի մարդկա^ 
. ,^Տ»է Ղ^ՏԷ^Ղմ ^ԸէՅ* ե–րա»ձմրալյոէոաՀԱ, և. ապ, 

աո է֊աճ՚արԼալ^սրբոյ հայրապԽտիդ. *| էրւյմնդձրայ 9 մևծւ* 
ւպպյոյ* և. պաաասական հոյակապ Հէապստիդ \|1րա 
սարէրս/ե քահսճոսյապէա 9 աո֊ 9ի ձէրր սրբոյ ՕրոՀնա^ 
դրութ֊էքնկդ. և. 9է մե՜ր փամնստիմացու.թ–ԱմքԱ աոյաֆքխ 
թ-ույլթ՝ ոդջունէւ. և. սրբա֊թբ հասցե ձ էրում* փաոսԱԼ, 
է֊որութ-էս/նգ. 9 և ապա բոլոր աիէպէրաց է 

Օ ^ 
^ )08<Տ գյոհմնավխ պայ 9 որ հայրաիԽաաՐ ողորմող 

թ֊էամբն իւրսվ^ գթ-ացաւ. յազյէս մարգկս/ն իջմամբ 
Հկրդյ֊ոյ իւ֊րոյ միածնի ♦ որ պամ* ապինս հրաւիրէաց 
յէր1խայիխ յյապյզքխ *Է ձէոՁն աո֊պքէլակմն ^թարոգու^ 
թ-էրան9 յորու֊ւՐ այսմ* աշխարհի կարի աո *ա էլմամն 
պար&ս/նաց է հաս % Օ ի էրկրտէս/ն ամհլյքն ասա է^ 
կէրաէթ 9 և. սորքքն սահմանի վի՛ճակի՝ ոգյսոքն բս/նիւ. 
9ի 2էո5տնորքքև շնորհաց ♦ որ թ-կպեա և աո֊նղրօր վէր, 

, ջացան 9ի ճշմարտսԼթե 9 սա կախ կամք, ոպորմուվՅ֊նրե 

1 > քար սթ •&ԽակԷ 9 
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այ ղթ-ացաւ աո֊ մեր նուասսաւթիս ♦ ըստ որում* ճւ 
ղոր&եաց պըոնչելիս 9ի մերում* ժամսնակի 9 որ գօ֊ 
րքնակն դյուզը 9ի մեզսնէքս իսկ Աքէլսքքք եսնեայ ը % 
| աԱաւաՆղ կրկին ղոհութ֊իւն ձեւը նայ մատուցա^ 
նէրվխ ք աո-աւելն֊ ձէրղ օրհնութք* 9 ղի ղղաևձն կենաց 
շեորհե-ցկը երկրիս Հ,այոց, գմիքնորոթ,նայ և֊ մարղ֊ 
կս/ն ղնշխար սրբոյԱ Լ^ովաննու || կրւպթս ♦ որով և. 
չքսճ՚այ յոյժ երկիրս Հ^այոց սորա ղալաոեամբս 9 սը^ 
պկրս ճւ աեղ ղալստեամբե /^որղաեան •Ն– 
ղայս ղիտութ-ր ստուղիւ Տեղ եսնուցսնեմխ 9 գի որ^ 
պկս *\*Հ&ի իքմամբն 9ի թոպն՝ մահ կորեաւ 9 նոյՍպկս 
և. աստ 9ի սորա ղալստեսքմմ ղժոքսոց ղրուէտե խորտասԼ, 
կեցէսԱ է օյ* աստ յե-րկրէս Հ,այոց ՛ի չորրորդ բա֊ 

1 ժքնս ճւ յերրորղ այոց աւարտքն % 9է լիրքին% որ կոչի 
ՀՀաւրոս , և. հատեալսնցանկ1 2 ՝մքխչև. 9է ղրանս 

. հաւայ ^1| արսէց ♦ և. աո֊ սովաւ վքսակէ երկիրն մա^ 
* միկոԱհէ*յ 9 բազում* վայելուչ՜ տեղըթ 9 ճւ ճ՜աո֊ա տունկ 
պիտոյից ♦ որ ճւ աստ իսկ որքացեալ կ-ր մահ յերկուս 
տե՛ղիս 3 ւ 

|^ւ այնչափ որքացեալ էր 9ի միում* վայրի » մքնչև. 
9ի սՍք**Ս >#քլյ^ր յ«յ«։»էւ*յլ է/յէ ^ իսկ է ղրանը 
ղժոխոց 9 զոր ք/մսակեեհմս կոչեն տեղոքս հեդիկյլ ճւ 
պարսիկը է Լ\որ պանճրայքն բեակիչյ* երկրին 
վամս ՀՀփսսնեայ կո֊ոցե 9 և֊ նորքն եղթօլն *Հ՚±եմետ^ 
րեայ ♦ ուստի յոյմ բունեալլ կր սատսնայ 9ի նոյև * 
\|որձ՜սնեցպր գսլա տկերն սատանայի ք և. եղար 9ի նոյև 
տեղոք մւստրսնի 3 պևշխարս սրբոյ \| արապետքն • |«լ 
վամեու և֊ յքյթ-սնաղքնեայ վկայի 9 ուստի 9ի վայր կոր֊ 
ծ՚սնեցաւ մահ իւրով կարողութ֊բե 9 և֊ այժմ% աճ՛ 
երկրպաղեալպատուի է 

նոիք քքմևաքլևեսն տեղ լոքն (Ժողի գերկոսքն կեն֊ 
ղսնիսև գքքնտէն էւ գ\\րմսիղկս 9 զորս ղու ըստ սիք Աք 
յա քնճ՚այեցեր պԱոսա աշխարհիս ^այոց է ||^այ ճւ 
եղեալ իսկ են գիւրեսնց մարմինս կենղսնի 9ի քսաչ - 
ելաևել քիղ վամե այլոց օգտի մտաց 9ի մար մ\ 

1 3երկուս օրինակս աէյ \» տ , 1^9 * Ն. »ա քաղ*Խ.ք \**3 
2 ՛ի չորս օրինակս ա» ––Հաս » \*) յէք $•••* * 

ք*»*»քք՛ կամ* Նէ\Ա1 3 3երկուս օրինակս Տապանա) տ 



«1Ա8Մ* 8ԱՐՕՆ88 9 

նի ♦ պոլ1 էբրև. պաեգիւտ մարգարիտ համարի մ* պևո֊ 
սա տուեալ քնձ « ըստ սիրոյ մտերւՌւ֊թէգ հ>ո 
պոր ունիս աո֊ մեզ% աղաչե՛մ* ղի մի ևս ըեձւսյս այլ 
մատուցանես ինձ է ՕՀի հունձը բա ղու֊ մ* են և մշակը 
սակաւՎ9 Փ այլ աղաչեվխ պձեզ » ղի հսևացես մշակս 9ի 
հունձս յայսոսիկ է \\որոց միս մշակս » զոր իտԱգրեվխ 
՝իէ \յ*ղիապարսս էք ♦ և միւսն% եղբայր Լ\ակոբայ 
ասորւոյ 1 > պոր ընգ իո աեեալ ձեոնադրեցի էրպիս^ 
կոպոս էՈսմիկմնիից ասեն % և պըէա յղեսցես » 
հանգերձ այլմշազօը, մաԱալւմեգ և պիՀիմոթ֊եոս ագ֊ 
գենացւոց ևպիսկոպոմե յղեսցես ♦ ղոր գու֊ իսկ քւլ 
վէիր գհմտութի գպրութէն , որ կր յոյմ իսկ աղի տա֊ 
նի երկրիս մե՛րում*> օղն ական ութի գտևալ 
ղօթիւթ և խրատուց տ 

||խստի և յար ամա մ 7(պնութ֊բգ բապմաց օրինակ 
գոլով, և գաստիարակ և յա/ շնորհիւ ուն ք ողջ լիցիո 
բաւակւմե բապմաց օգնականս ւթ֊եան 9ի լոր ք և ւ/երոյ 
բարեիւօսութբս փ– ամկն * 

ք՜ ՚ 
Պաա#է% Խքէք»րգ– պատասխանի քոՒ Գ/Փգ՞րՒ • *"Ր ^“5 

\\ևսարու– հայրապեաե *Է /աք վսփլճսծփ է*–ր**յ * 

1/քՀԱՆՒ^ և ած՜արեալ ՀՀեառն եղբօրգ ♦ 

I ւ^^ԱՍ աո֊ մեպնբ և ուրախարար գիր րո , և յոյմ 
սևէթերի ուրախութբ Աքոյց պվշտագնեալ անձն իմ*է 
||^ւ թ֊էքպկրտ վամն տրտմհւես հասաևելոյ 9ի վշտի եի է 
սակայն շարմեալ պմեր գսնգադութիս ձեր գոհուՅե 
նամակն • զոր ընթ֊երցեալ գսհութ-իւն մատուցի այ 
րոտ պրեցելղյ 9իբ1քն , որ ոչյանտես արար ած՝ պապպ ս 
հիւսիսական ♦ որթ պըկևալյ* բազում մա մամն ակս 9ի 
՝2(շմարտութ~կն % պմոլորեցուցիչս իւրեանց ած՜ համա,լ 

1 8ԼրՒ" օրթակս և «լ»ր»^է<»լ ^"՚^րքէյ(՛ է«1ք»^»*1****% է՛լ֊ 
ք ք •** ***էԽ** է 

* Հ 
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բէքին % |^ւ քա^ր ուսոյյ նոյա հակաոյակամարան 
մարտութ–1ծ սատանայ ♦ գի ընդ խաւար լէնքմայէալր % 
գրկէալր լինեին յաստուածածանօ(3~ութէյե է |*^// 
9է դկպ էկէաընոյա մարգարեին լսմն » /Յ֊է ** 
վուրդ որ նստկր 9է խաւար է% տևսքքե գյոյս մծծ աս^ 
աուածգւիտութէ– 99 ւ(|ք թ֊կպկտ 9ի վսոլիսկ ծագձրայ 
արէդաէխ արդարսւէ ըի*է արարած՛ս 9 սակայն ազդրդ 
արո9է տունֆծան իբրև.9է դի շիրի ղորմ* խարխաբէալբ 11 
||սրւո^ և. այժմ* դծո֊ հայէյաւ 9ի դյոսա ած 9 ևհլ 
փրկծլ գդյռսա 9է ձէո֊այ անմարմին վիարաւոնփ ♦ գի 
վէրադոխ գյոար տս/նջանզրրան գիի*ովսկմ ոչ իմնայծ֊ 
քով 9է մարմինդ, րո 9 մինչև, ագաաէալ հան էր յանա^ 
պամն \\ինա յանկոի/ն դագչմնայ 9 ուստի հալած ա^ 
կսէն լինկին յալը և. հէծութիր տ 

| արդ– րսէնգի րև. ծադէայ արէդաէխ արդարս լ^ 
՝ քմ-էամն 9է դասա 9 էւ դու լէնդրէյար 9է տէրղի (էնդ~ 
՝ րէլոյ սրբոյ աո֊ապլէլոյն |ճ\աբթ–ոգիմկոսի և. կ^ճադէշո^ 
սի է յիշևա գնոյա նահատակուվՅ֊ի ք և. մի էրբկր վէր^ 
իասյիս 9ի շաւդայ նոյա ♦ գի և չիր ինլպատճաո-ս յ գի 
էտ գդոսա ար 9ի շքքնէլ և. ոչ֊ 9ի րակէլփ րս/նգէ և– 9ի 
սկի գին իսկ է մ§»ւտ (| արապէտիդ յաշխարհդ ^այոյ է 
1\ր և. գիմ* ս/նունս դրէսՀիր 9ի րո դպրութ-էանդ ♦ և. 
դրէսյէս 9 ղի էլ այնու մամն օրհքնութ-էսէն ընկալչայդ 
յէտ րո % 

ճւ խրատ բար է այ տամ* Տէգլփ գիմնաէխէան 
տ է զիսդ | գոր բարէբուղխ աս էն ոմանր 9 չքէնէսքիր գդա 
բնակութ֊ի դաս ույ կրմսաւորայ % | \ւ կայույամնէս 
գդոսա ըստ օրինակի այսր կրօնաւորայս 9 գոր տէսէր 
9ի մծրում* վիճակիս ♦ գոր և. 9ի սրբոյն | *նտոնէք ուս ^ 
յիս զիարդ ճդնութ-էամն 9 գի ոչ իւիթ պակաս Էրան 
պաոյաիիմն ^լնտմն % ^() որ և. էս րէզ֊օղՏէԱւթ-ի հա մալ, 
րիմ* գայն ♦ գի յպիփան աշակէրտ սրլէոքն ^լնտոնի 
հաւանէյույի դալ9ի նոյն իՊտնաէխէսքն տէգք/ն 9 ունէր, 
էՀ*Լ.է***Գ ինթՀ՚ան ընդիրս արս րնտԽէԱուն% ճդնաւորս 
խարագնագգէստս 9 պարկէշա վար ուր էլ հրաժարէալս 
յ աշխարհ էս ♦ գոր աոմրալ կայույանէս յ*պիփան% 
դո յա էւ այլոյ էգթարյդ վէրակայու է դրոշմէսիիր 

1 Հերիս օրինակս |»«ք|»ւ»|»էւ«|չ * 
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արձս/ն յասիտենից » զի *ֆ *փ * է դաստակերտս կամ՝ 
~9ի դիսզստազստս գօրէքհ ազ^ոսանդրացոփա դոր&ես^ 
ցե 9 շ^եե՝ւըվ^ իսրստս/եչիսր ոսօեղր զտերոմնակոմն ասՀ, 
7էալքեֆ և. աո֊ամնձքքմն բԱակէլէ Լ\ւ ժոդոհեսցես 9ինսխ 
տեղի հարեսր ար անց չափ 9 որոշեսցես 9իԽոար դեսզս 
էս աէ֊ամես մեեամե&ս ք որպես գի պկրստ հանացն 9ի ն*Լ, 
ցանե հշքարեսցի \ էս ք&տքրակթ միտքն աղօթից և. %ըդ, 
նոսթ֊ե պարապեսցքէն • 

յրատեա և. գիշխանսդ գայդոսիէքլինելե կեգեց »ալ, 
զարդս $ աղքատասերս ք կրօնասորասերս էս երկիս^ 
դասես « \*սկ զշքնոսաես մատրամս մքա շինեացես բԿ***֊ 
կոսթ*ք կրմնաա֊որացդ ք.ա/լ կացսա֊սցես 9է նաէաքահա 
նայա և. րորեպէ սկոպոս ւ | \ր**շէսցի նմն* դաստակերտս ք 
և շքանեսցես 9է Ղամաս ագքա տասնոցս ♦ որպես զի որթ էԷւՂՒ 
ցեն 9Է բժշկուքա 9 մի լիցի արտսսեք ♦ որպես աո. դրամն օ այս ամ՝ խորամն քան քցեջեցոսցտմևեք/ե զոսխտասսրմև \ 
ըստ այս մ՝ օր քան ակի տոսր դորեեչա 

|Լ/լ համս ՀՀիմոթ֊եի և. \ք>ղիա գարոս եպիսկոպո^ 
սափ» ք զոր յքանէքս ազաչանգթ եէր ի/նդրեաէյ նպ>ա 
յասքնմամ եք*** դնացեալ ւ^րլ դե՛**֊ գթադինսն կոր֊ 
Տրամնեցեր $ և. մեղ հարցման պա տաս խամն 1 եէ(* արձալ, 
կեալյա *|\սէնգի |^ ալի ա ալար գնաց 9էքադստե է*–քմե 
փախստական 9 գի յարեամն 9 9ի հել1այ հերեսիոհտայլքն 
և. հալածեցին գնա 9Է կոգմանս Հհրսոմայ տ |ս»^ 
մոթ֊եոս լոսայ թե զէնաց 9ի կոզմամնս | ^րոսսագեմի 
համն ասէաարանէն թարդմանելըյ9ի հե՛լլենացի դիր * 

4* Խս իսկ 9ի ցաւ֊ս մահու, ամևկեալ կամ*> և. ոլ Գէ֊ 
տեր մ զկենացս յերկարոսթքա ♦ և. հասն ***յ**որիկ դ*մն֊ 
դա գի մ՝ իսկ և. դրել աո- նոսա թոսզթս տ |\ւ<^յ դոսր 
դրեցեր աո֊ նոսա փաշան արամնց 3 Օրրոց և. գտեղացդ 
հայելչբւՀմ-ե ւ |^սր սսսասել ստոս դիս դրեսչ)իթ՝ եթե 
քէքնլեր պատերազմն ձեր էսքրմափ* ք մինլերթասյիրն 
9ի մկնջ% *Հ՝±արձեալցոսցցես ^ փ»շխ արացն հայր** ծա֊ 
եոսկ դրոհյ զի *հ* թերոսթիմն լքէնի լսողաց կարծեի 
լոհեթե երէսեալ ևա չեն ւ 

ւ 8^"լ“ Պրք^ակս քէրք"9 9 
% զխրկ-4–» պփէ֊կս Ա է-քՆ* « Հ 0եք4**Ա" •ք&"*ե*1**9Հ–>յ*հ1֊ 
3 > չպա օրինակս <ճ»12՚*»««ք"*ք* 1"*^ » *• Գ 4* *հ9Լ 9*ա99ն * 
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1Ն/Լ. 14*՚ձ էր&հ գիաէրլ կամքն ղորպիսութ էրն1ք , 
մահու, ակս ոմեէվխ և. կէրևաց վճար * |\ա^ թ-ի-պկսր 
և, արտպրք/ե մարդս մե՛ր ապակս/եէ , սակ ասի» ներթիէն 
ախսրոդաձքե կենաց սկսասնէ $ գժեր պակասս լՀմ"քս 
տացե սկա ած՝ ձեգ9 գի գամևձաաՏր աոձրայ հօտդ 9է բասս 
նաւ֊որ փարախդ վերքն ^ԷոնԷ փոխարկել• որ աք և. 
աղոթ֊էւվ* րոյովր և ՝է մևր հօաո ինայԽսցկ <(։։ն . ղի 
յերև-ել հօտապետէն ք աաւցոատ և. աքեր վարձս քնդ ալ 
ոսաքքքե մշակացն • ||յձ /երու֊ր 9է նար է 

էրրև. դար ձոն պատդաաՏաւ-որլրԱ աաւ. *ԾրԱ ^|^»^լ 

դորէոս ք 1»^ դտէն վԱօսա 9է ՀՀարօե ♦ այլ աԱցեալ 

գնացխ» 9է կողմսնս աշտենից* յարարատեաԱ դա֊ 

ւ֊աոն 9է 1| ագարշապատ րաղար » և հաեեալ վնա֊ 

»1աքխ մատոէ-ցքքս աաւաիի ժողոաքրդեամև % ք |*֊Հ7 յքնթ֊եր, 

ցեալյ արսսԱրցսԽ յոյմ– հս/Ադերձ թադաաւորաւն ♦ ալ 

ո-աա֊ել վամն հալածանացե | ճղէազարու֊ 9 և. հեոա֊ 

նա լոքն յերկրէքե է է՜ր եսնց % 

դրեաց քքեյլԱ և թ-ագյաւյպ/և և. գահերեց էշ֊ 
խանչն 1 չորեսքան յ| ^ ղի ագարն նէւ֊ստրացոց եպէսկո֊ 
պոմե և ^էմոթ՝ե*ա ագդենացոց եպէսկոպոսև օրէ֊ 
նակ պայ» % 

^եԱքհՆ սէրեցեալ եղրարցդ $ և հեո֊ացեալմշա֊ 
կացդ վասե բանին կենաց ք 9է ն)ր ալ^ոխ ասեմէ հւաև. 
դերձ ^րդատաւն և ա»Ր էշխսՏազրս տ 

( ^ՄԵՆԱ8*ն Ոթ 9 որ գածայէն լքշակու-քաԱ յսնձն աո֊֊ 
նու. 9 հալա ծակսն 2 պարտ ե Ախել* գի ոլ աո֊ ամե֊ 
նեսեան ընդունելի ե նորա յլարոպուվՅ-էսԱս » ք\րպես 
տսյժտՐ գձէ/եջ Ւսկ (Ոէ֊ստ 9 գի ելեալխր 9է ձերմէ րևաև 
կոտ֊թ-ենեդ ♦ յսնձն աաւձ^բ (/խել օտար 9է փսյրոսց և 
ծէմեօթէց 9 ոլ քնլ գմսաաւ. ածելովդ գսլէմևդխտոսթք 
ժամանակս տ դեմ* եդեալ գնաց էր 9 և. ոլ գէ֊ 
տեր մոէԼ^Գ՝սԱՔ– ։ \\ՐԳ վամե-պէմԱէքխտոէ-թՅեդ երա֊ 
նեվթ ձեզ. էսկ աէսսե իմաստումդ $ ալ% է *էէ՝~ 

1 Օեքֆաքրթաւկւ» քԱ"»**՛» յքՀՀ. օր$Հսկս հփլաֆան , 
&*–վ է-րէր+յ^ ք-՚^էրէրՉ Հ-. յգտլքգմ. Դ • 
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տէքտ գթ-ադաւորս յյրիստոսակէմն հաւատովէ լցեալ 9 
և. ալաշխարհս յաեպաշտութիան 9 յօտար և. 9ի տարա^ 
դեմ՝ երկիրդ հալա հ՜ական • աքստնաւամնդ 
գի գիտեիր > եթե աաՐ դաւառացս ե՛պիսկոպոս պի֊ 
աոյ են և. թահանսչյս ւ ցք թեպետ ոմաՆբ 9 որթ, ուսԼ, 
տեթ ուստեթ եկեալեն ժոգովեալ9 բայց ղի*նլ են այ^ 
սպթիկ աո֊ վեցհարէրւր և թսան զ աէ առս ^ալոց » որ 
ճւ դաւառին աՈքն մի թա հասն այ կամ* երկու, լուկ թե 
հանդիպի # ի դեռ. մամնկոաՏվթ երկրիս 9ի դպրոց 
են ք և. «լ *1թ 9ի նոցամնե բաւակամնս թահամնասյութէ՝ է 
| *սկ դուր ղա/դչբ*փ բադում* .բահաեայս առեալ սալ 
րադեմ՝ էւ հեռի ույլեդնացուբ ետութդձեդ 9 և. արդ 
քի ձերում՝ երկրիդ պյլչս*նիթ դաոնալյ 
|^ա աղաչեվթ ալձեալ ք 9ի աԲքնք ա1$ վերք անայր • այլ 

աաՐ վստա հութբ փութ-ացարուր դալ գքլնի արամնցդ 9 
զբր յղէցսփ աո~ ձեզ% 1^. եթե դայցեթ , գամ՝ եր֊ 
կիրդ \քկե՜ղեաց և +պարթայ ձեր առաքի առնեաքթ ♦ 
յոր վիճակ և լքնա կես քիթ ձեր եղից ի և որբ գէլնի ձեր 9 
որչափ կենդսնի եթ դ**Կթ. և. մեթ է | \սկ երկիրն մամիս 
կոնեից ե՛թե հա“քՀջյ թուեսցի ձեալ9 որպես և. դու 
իսկ ասեիր% ե՛թե գքեանաէլեեամն տեդիոն ինձ տուր ք և 
անդ գյլո եղբայրն իսկ եմ^ձեհքնադրեալեպիսկոպոս 9 
և րսա կարի աղաչս/էտաց Հ/լանուն տեղւոյն փոխեցստ 
յիւր աւելի ս/նումն « ասքնչափ քերմասգյալն ե *ի 
սպա սաւորութ ի սուրբ (| արապետքքն 9 մինչ գամ՝ շի^ 
նուա&ս աէմնաչքն Հէարէւկիր ե եդեալ* և. թուի իքնՅՒ 
թե յքքնչե* 9ի մահ ուաքեթ լկամի տալ* մեդ ոլ ե 
արմամն առնուլի նմանե է գի աշխատեալ ե առսքնց 
այլոց սատարութե • քիէթն շինեաց գեկեղեցքքն 9 գոլV 

ես միայն հիմնարկեցի « \^ակաքն եթե (քելքն աացե » 9ի 
մկնք լիով ե 9 ղի այլեա յաւելում՝ 9ի դաստակերտս • 
|^«ք եթե ղաքե ոչյ սակայն աս մ՝ երկիրն առաքի ձեր 
ե ♦ զոր ե սէեամնեթ տեգի վա/ելուլ9 աալյն ձետլ* յոր 
մէ ոլինլ պակաս դաամնկթ 9ի աՌքնք թասն ալասացեալն * 

1\ոՀւԷր"՝* Գ 
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|/Ի ^0»ԵԱկ տարամէա գթուդթՂ$ էաւարևաէթն այ^ 
նպփկ ք ոաբլ 9է \էևաարիաքե ե֊կէն » ճւ տարան 9Է ■ 
9ի յՀ\պ*հթ* ճւ էէ \\ևոարէա 9 և. դ֊արձան՝ և. ոչյրտքծա 
աեդ % |^ւ ասևտէ ևլևալ~ գնացին յ\ք>րուսաղխւՐ+ և 
չՀ^ս1եգիպպալ նոցա 9 տևղէկացան 9է նոցանկ–՝ ևթ֊կր 

9է Հպո.ոաՐ\գնացքԽ ՚էրրկղթքրս&ե է |յսւ իբրև– նորա 9է 
Հրւ֊աՐ գ%\սցքԽ , \քպիագար քի ^էջադևտս \*բորոց 
կրր գնաց1րաԼյէոսև թ–արդմո&ա*–թ1ր ևրկոտասս/և մար֊ 
գ.արձրթչյն է1 \*սկ ^%էրկաոր ճւ \^նաաոաս ճւ *այխաա 
| ^դիպտոոի ևպիսկոպոպլն իբրև, տէրսքքե գթ֊ոէւզթն 9 

Ոէ֊րախ ևպևն և. խնդացին ♦ րսնգէ նղրա հաըս^ 
հ՛ակաս շրշհ՚քքև գքիփ | քղիագաքու. # 

|^լ փու-թացևալ գրևյքքէս փքչխ քսեմ* յայլնսէ֊ 
մասկ ք և. յուպարկևցքն <աւ Հ^իմհթ֊կոո 9ի ||որեթ֊ոս » 
և. կոչևցին քնդ նմա ճւ տյ^Հրիկոս սարկավագն » որ 
յոքմ՛ հմու.ա ևր բազոէ-աՐ դյպրոահր ♦ ճւ ԷքԱրևսՈղր ևկին 
9ի |\՝իջագևտս 9 ճւ ոչ^դտքն անդ. ց\^գիապարոս % |^«ււ 
դարձան յՀ^րու-սաղէքէՐՀ միւ֊ս պատճաոՒ վաան նորա 9 
և. միսս՝ վաան րլմնու-թէ– աղաԱդոյԱ || ենանգրևէ ♦ որ 
ճւ յսայէաժաաՐ բագոա֊աքխ դէրո֊ անկին փարա պդհուքն » 
\ճբրե– գնացին աանդ 9 ^ղիազար ոչ~ արտին ♦ ճւ 9էնոյև 
աա֊ու.րԱ աիաիա7ննևցաաւ | քրոասսաայկմի հասյրապէրսԽ ♦ 
զոր հաճոյ իձ~ու.էրալևրու.սաոալկտԶսցւտփա 9 աաւձրալՕրաւ^ 
նադրևցին փ\*ա/ի*ա |քբոէ-սաղէ^ֆ հայրապևա ♦ ճւ 
Հ\ևկաոր ճւ |%աււււքււա դարձամև 9ի \յևւաարիա՝է \%ոկ 

ևկէրալյ 9ի 7ննապարհին հէանդիպևցաւ. 
սրքոքև Հ\+րԷգպ.Է և– Հրգաաէս, . և խևդացէրալյղյժ֊ 

—դարձաւ. գփաինոցա ա1թեչև 9ի Հ^«ւաՐՀթաքոար է աանդ 
կացևաէշբւսղոէ-մ՝ աւու֊րո ք ապա ինդրէրաց 9ի նշխա^ 
րաց սրրոց աո֊արէրլոախ մէա/ե քքնչյ պահևակ ձէրոՖ |^»« 
դրևի աո-արէրրդքե և. ^ ուկասու. աէձէտարամԽչքքս * որ 
աոձրալյ մե՚Տրաւ. իտԱդսսթ-էրամբ դւարձսՏէ յաշխարհն 
Հ^ա^ււյ • և ՀՀ ր դատ ասեցևալ գնաց յաշխարհս Էւ-ր 
յարարատևաե յլաղպր * 

|^սկ՞Սքխ է\*րիդոր Տնաց ժամսԽակս քքեչ^ 9է ^տրօե 
ըևդ իւր ունէրլոփ գեշխաբս *&բ աօ֊պքլևլոէխ $ գագա^ 
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րէրալ աւ֊ուրս րա§սէե ճւ հինդ 9ի իսես , ՝ 
նակնեան տեպիմԽ ՀՀ+իսսԽեայ կյւոչխ * 1 4 
խարաղ սրբոյ 1|արապետթա % |^ւ ար ■ ՜. շՀահա 
մամիկմեկիղ ասհհտ , տեսսԽել տեղի վայելուչ֊ճւ չեո^ 
նսպՏսսկ < ք*^է երթ-եալ խուպեղին աւուրս թաղու.մս , 
ճւ «էլ գյ*Էն տեղի պատշաճ 9ի յամենաքեպաէ աո ահա 9 
ճւ դարձան ոմևաքև • 1^6» ()1ք^ք|ք/ր ^էաւ/ա^էայ 

։ պաշաօնեիչքե սապօթ^թ առնել յերեկօրեայ • ճւ ինթե 
մաեալ յեկեղեցին » աաբածեաղ պձեօւս իւր սոսաջի 
նշխարաղ սրբող աո-ստեչոԱս և. աո֊աքի սաապսհաի *պւ 
\\արապետին , ճւ ի/եդրեաղ յայ այսպես ♦ 

աճ՛ բազմագութ– ճւ ողորմած , որ յջմսես պի^ 
րաւունս ճւ պարդևես ղողորմհւթ֊իէն ♦ որ յիշեղեր 
պացգյս մարդկաե պմհաւաղեաըա *ի գթ-ու֊թ– եաեղ .թող 9 
ճւ ոլբարկաղար 9ի սպաաւ 9 ճւ »ձ սհտաես արարե՛ր յա^ 
ւիաեսն * այլ կար գեղեր աչիս 9ի *պաշաաաՏսհ» յշահա^. 
Ղէսայու.թ–1րս այսմիկ 9 ճւ եսաւր մեպլ. մամսնակ* հասառու^, 
ղսհաել իրաւաոնս աո-աքքհա հարղև մերող 9 որթ աէիմա^ 
դարձ դսահա ասբ աւետարասեթտ .թարազաձր է 
րեաղ մահ մեղաղ և կորուստ ապականավփե $ և ըմՆ 
րոնեալ մահում կապեաղ պամևնեսին լհտղւ ասեիծէավ> 9 
արմսնաղուղեալյքսոսա դմոխող կպյսքսքքև* արորս հա^ 
ւսհաեղուղեալչարն ԱծալյոանասյԽութ1ե– իբրև. Գ*ԸԷր 
տ1արաոէ–թէհ* * |է<#^ ւճոյլ ծամեօթ-ս Ահքել 
սհաուաւհադ յա 9 ճւ ժաաւամսղ այտաք ութերդ երվեիղ քհպ. 
արբող աաւյաթելողԽ ♦ ճւ արարեր խաաըւոլութ^թ սու. &֊ 
աւաւորս ճւ ա/երձաւսրս ղալստեամբ մի ածն է թո 9 ճւ 
րարսպութքլ աօբ աաւպթելոախ 9 որթ բաժէմեեղքհա պամ* 
արարածս չրքագայութ-րւ աւետարամեքհա • |\ւաւէյլ 
քոյա յայաՐ աշխարհի արարեր պէյամս ոալորմութ-եասԽ 
յ>ո 9ի ձեոն սուրբ \| արա պետին 9 որ բաժսԽեաղ իւր 
մարմնովս պամ* աշխարհս % ||Ն&ասւ/Տրք. աչի աուաւե^ 
ղապես ղթութիղլ ^>ւ> հաճեցա ւ չհաակիլ 9է տաճարս 
յայսմիկ 9 ար աաւաթին հիԱեարկութիհա շևորհեղաւ ինձ 
յակեարկութենի րսւ. մԱկ% առնել 9է տեպսոքս յայս^ 
վիկ 9 յ**թ հէ*& հաէ֊ատոյս մերոյ խարսխեալ լքնասղե 
անգրդու-եւէ մինչև. 9է վեր2խե օրն% յոր ժամ* ղաս ճւ 
նորոգյես պսա սԽապակսհ» 9 դու. ար • միջնորդ ե 
սա սսաւերի ճւ ճշմարաուքՅ֊ե 9 ճւ դարձեալ նսաերաղ 
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է սա աջյկ միածնէ յ>ո *է փարւս անճաո-ևյի՚ա է 
#|՝"*– , տր ղօրութէց , ՚հայեաց յեյՎքսէչյ *է պաւպաոա 
բեակութՅէ Հ>ումՍԷ , և. յայսՖեա տե՜ղի քՏւակութէ 
նշէարաց սրբոց առ-աբևլոՀս Քոց դ յերկրէս յայ սմկկ 
*է գյւվըւիՅփ մե՜ծ՛ է տէ^րոսթ-էգ. և֊ *ի պատէւ. ածոա-թէ 
,բո 9 9Է փաոսս ամենասուրբ երրորդոլխ-եսԽգ * 

էբրև. կատարեաց զաղօթ֊մն , յայսնեցաւ նմնւ 
հրեշտակ &ն և. ասկ ♦ (\արուցեալերթ~իցեն ՝է աաոզ, 
րոտ էէրէՊտե ՀՀաւրոսի , և ցուցից րեգ տեղի* ուր հալ 
2Հեցլսւ ս§ր բ**ակէլ սըք**ցդ. 4 |^ւ նորա քմնդոլթ-բ ար^ 
տարս ելեալ եաո– զնշխարս *Ծրց աո֊աբելոչխ 9 էս գնաց 
1է *եոքե տեղի1 ուր էրցոյց նմա հրեշտակ %ոն ♦ ճւ աաապց^ 
թ-եալ 9ի տեզւո^ն 9 եսւ էղատրաստելյխիւթ– շինուսլ 
եոխ *Ծբ վիայարամնխն ♦. ճւ եդ. ամնդ. զթերեալ մա սև Դէբ 
աո֊արելոցև տ |^ւ կարգեալ ամնդ. պաշտօևեայս եկե^ 
ղեցւոյն արս երկոտասան 9 և. ետ ղտեղին պայն 
գարու 9 ճւ ամևուամնեցքխ վեա | քղիապչսրու վասնր տ |հլ 
տօն մեե կատարեսէէ^ 9է տեղւոքն զօրն բևակութեէմև 
սրբոցն* հանդերձ՝ աշխարհախումբ. ժողոաիաաիյքե 9 յո^ 
բում* բազում* բժշկութ֊քտ եղեն » 

գ սոխ ժամանակս \լմրկտոր ճւ ^նաստաս 9ի 1 
|\ուզանդիաս համնդիպեալ ոմանց* որթ յ|շաամե 
Հ^արօնոք եքխ է անդ երթ-եալ տայքան նոցա զրգ/ց քՀ**֊ 
աւյաքքխ պատերազմին* ւհ&չ՜ գայր նքն * | ^րԷ*Էոր 1է 
րօն 9 և թ՜ե զիարդ* դարձան նոցա քխդդեմ* րուրմրև* 
որ 9է տեղիսև ^ ^էսանեայ * ^Հյոխպե** և ղերկրորդ պաՎ 
տերազչքն* որ եղև. ընդ՜ ՀՀր դատ և. քխդ իշխասմն հիասհչ. 
սէսոյ • զոր Լ\ոխթ չուեալ9 զարմացան քխդ րաիու/ժֆՀ1; 
արթայք/ս Հ,այոց Հրդատայ * Օյսյս աժ՝ էրրե քույմխ 
ք ռե՛կտոր և. |\ա«աաս Լ ^^^թրւպաս և. Հ\^արկեղիոս է 
զարմացան • զչոեղէ աո-եալյմնդ աւուրս քխէյւ քքեցքխ 
քձ֊ուղթ ասս *Մ(խ *Հ*րիգորէոս օրինակ զար* • 

ՍՐԻԱՋ.ԱՆ և– ա&արեալ և փաո֊աւորեալ հայրա^ յ 
պետիդ, ^այոց մե&աց ոզ2ոխ 9ի տր * 

^ԼաՈ> Ի Ս ՐԲ֊ՈՑ հսցրապե-տկքէ անթերի սէրուէև. 
հոգեխառն մտեբմութբ զչպատոլական աքղյ գիր քխ֊ 
թ֊երցար 9ի Հ^ոսոմ* րաղպբի • և յզ/մ ուրախութ֊բլ. 
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*–~–լցեալ դոհացպտ պայ 9 և. կամեցստ պքխի կոխ ա կացդ 1 

ադալէ պատճառ– ար դե լմանս մեբոյ \$*պիապլար 
եղև ք որ քի 1)^էջագե-տս շջֆհք • ր/»> եկեալ9ի ՀՀ* 
մայ 9 ւ»ձ պ֊աստ պնա ամնդ * |\^ա հարկ եղև. աիսսն ն*Լ՝ 
րա 4– փասն տ եղեափն | քր ուս աղե մի երթ– ալ ա#ւ *Ծլ&է 
\\էյնտոա. պոր ըստ այ տեսչութ-^ն պ*Հ±այիոս 
սաղէվի հպյրապետն ձեոՏնադրեցքքն փոխանակ նորա 9 
որ վազՅէոԽեցաւ տ |^<. մետ աւասիկ էրվի 9ի |II^ւյ||&V 
դիա • փսթսն պի ագդենացոց եպիսկոպոմն պնացեալ 
է յ\ Եգիպտոս ք և. քանս ոմն է համոզել պնոսա ՝ի խա֊ 
ղաղութ֊խ որը հալաեակսէն արարքն զմեդ* \ս/նպի 
պրե՜աէ էք ւաւ մեզ9 եթ֊Է գյ> ազարս ե՜տ ոմն ադդենա֊ 
ցիթ. *ի Տե՜ո-ս ք բայց նիւստրաըքլրն լԽդդեքմ* դար֊ 
ձան ♦ արդ Անացէր դուր 9ի Հ*աիւպչսնդիա 9 մինչև ե՜ս 
յտյլյշաղստ. երթ-ամ*% մեր վդսնայդր ՂյԱ***^ 
դաղիվխ դալ* զի ե՜րկիրդ հեո-ի էր 9 և. մետ անկար 9ի 
նուազ կէրնաըս և 9ի պաևդքստութ-ենէ 9 և | մ» կտոր 
տամնքի 9ի իերմութ-Էս 9 և *Մբն 11ճարկեղԷս աստ փա֊ 
աերալ էր ^յաչափն % 

յ\ւսյց տրդ աղաչե՜մ% պտեպյ երիամնիկ մշակդ այ 9 զի 
հրամայեսցես միում՝ 9է պաշտօնէիցդտոց մեզդրոփԼ 
4Հասար էր/ ղրուցատրուքմքա ձերում՝ ճսնապարհորդու֊ 
^թ֊ե՜սքն | և. պգաքն յերկիրդ **պայոց 9 և. զաոսաքքքն պա֊ 
յՀեերապչքն՝ որ 9ի րրմաց անդի 9 և. պերկրորդ դախ 9ի 
^ո-ոմնչյ ք և– դախ պատերազմն՝ որ 9ի հիւսիսակսքնաց 
անդի 9 և. զնշխարաչքն՝ զոր աարեալես՝ եթ֊Է ուր ե֊ 

*- դե՜ ալերս 9 կամ՝ զոր պաշտմնեայս թ֊ողեալես աո֊նա * 
4 եթ-էր ումետ յայսքնքա 9 սրպէս ասեն ոմանյշ 9 թ՜է 
ոլ* և. պ\\րմնիդէս և պոնտոն ուր ես թ–ողեալ9 որոփ 

.պարեքն եկեղեցիթ նոցա սրբութբ * և. կա ՝/՝ թ-հ պէնչ. 
լև֊ | յպէփան աշակերտ նոցա 9 և կամ՝ ուր \քղէա֊ 

պար և– Օ ենոբ է այս ամ* Ատուդիւ գրեմիիր աո- 
մեզ9 աղաչեվխ * և պի յերթ-ալն մեզ աո– ՀՀիմոթ֊էոս 

(եպիսկոպոսն 9 մարթ-ասցուլլ տեղեկացհւցսԽել խո֊ 
սա գրովչ ամ՝ մեզ պիտանի է 9 և ձեզոլդս/ն֊ 
դա պելի ւ | \լ. շ*քորհբ *ԾԸ հոք*–Հ/** 3նասցէ 9ի փէրայ 
հաւատացելոցդ տ 

*** 

1 ֆերկոսս օրինակս \»Հ»*\անփգ՝է * 
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||^ի է&ըէ*– լ^թէրրցաւ ղթ֊ուղթն սուրբն *\*րէգոր՚9 
հրամայէրաց () ենոբայ | սորւոյ գրել ղաո֊աքին պա^ 
§ոէ–րագՅե և. ղէրրկրորդն սսաոլգ.Էլ 9 1ւ վնշխարաէխ՝ թկր 
ուր էրդաւ $ էւ ղ^նտմն և֊ ղ^րմնէգէքմ թէք որպէ^ս վալ, 
րք/ե 9 կամ% ուր էքս * |եա^ յակէմնէ, յանուէմնէ^ 9 ասէք 9 
վեշսՏ» բլրոչքե էւ զլէրրքքմե և. ղարսէնցն 9 որ *քր պաաէրրազր 
մթէ գրգյւձրալ պկուո֊մն ոչ՜ տպյքէՍ կոր&էմնէրլ. *Ը**1ս 
ամէմնաքե պատմութէւև գրևսցէրս և֊ աուոտէրոցէրս * 
\%ոկ Օ է/նոր աղաչի սկէղյխ աոՏտէրլ պաամութէոմԱև 
նախ^Է մահուե Հ\քոսրովաչ $ էլ աետէ ոճով֊գրէրլղւս^ 
մեԴէաքև է որ #ւլհաւսմնԽցաւ *Ծք&ա ՀՀ*րԷզոր 9 սսյլյբալ, 
ւակէմե համարէրցաւ զաքև միայն գրևլ% է ոչ֊ էք 9 
ամսէէ 9 օրէքԱ գա/դչր*փ պատմութփ 1 յ\^սորոց թուղթն 
գրել, էւ յէշաաակ Հ,ա/^ք ոյլ թողուլ. այլմիաքև ղոր 
(քկրէրամէտ էէնգրէրցքէն 9 ղավն յո լղար կէրոց էրս գրով* () որ 
հաւս/ն1րալ Հ) ենոբայ 9 աոձրալ գրէրաց աո֊ էրպ^սկո^ 
պոոս |Պսորոց միաչխ Աէկ զոր (նչ աո֊ էւրէրսնց սահմսլ, 
ն«տե զոր&էրցաԽ * 

1 3^ք*ււ» օրինակս պաաաէ^Հ պաէքՏէաքԼքհ* 
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8ՈԻ8Ս&ԵԼ Ք^ԱՏՃԱՈ* ^ԱՏՄՈԻ ԹԵԱՆՆ 

ր 

, ^ ԵԱՈ՝Ն և. սիրէլի էրիս/նիկ էպիսկոպոսացգ 9 9ի 
Օ հքսոբայ յսԽարմսԽ &աո֊այկ աո֊ ձէր սրրութքդ ք 
ճւ հայաստասէայցս սիրով֊ ողքոյն 9ի տր է 

Հ |ք| քԺԱՕ* պատուակամն աթղյ ձէ սիքն ձէքթյ գիր (խ֊ 
թէրցաւ. աոյաջի սրբոյ հայրապէտիս *\+րխէորի 9 ամն^ 
թ-էրի ուրախս ւր գոհացստ գաք 9 դի դագարէաց ^աV 
չա&աէտդ 9ի կողմանցգ յայգցսՌ§կ է |^ւ ի ս կոյն ձէռն 
9ի գործ՛ հրամայէաց արկանէլպատճէքնիքն պաստաս^ 
խամնւոյ 9 որչափ և. հարցման ձէրոյ էր գիր * Օ որ թ՜է֊ 
պկտ և ոմամեր արգէլուլ հրամայէցխա չգր^րլպատասԼ, 
խանի համն ձէր գալցյ 9 սակայն նա ոչ՜ պքնպիսի ա֊ 
էէալ գմտաւ 9 այլ ամնախանձ գձէր պաաասխանիմն 

յեշՒւ* 
դուտ մի քխլ աղարտկզ» գսակաէ– պատ մութ՜ ի ս 9 

կա$Ր ևթ-կ \*Հէա(3֊ս/նգ–ևպո* պայդ "Լ.յէշԿ .պիես յաԽ 
սսաիագախ գրէցի Համն գնա % |^ւ որ գթագաւորաց 
մամս/նավն չգրէչգի 9 փսմն գի ապքն *\*րիգ*ր «ձ հքա՝~ 
մայէաց այլքքնլ տամալի գրէլրան ղհայյուածն ձէր » 
մամնասսէնգ գի պաա^ՓՈՀ համարէցաւ. գարշակունի 1 և 
պ^աի ՜ իձ-ագաւյորաց| գիր թ՜ողուլ տսէնս > և. 
ձէոլպաաճէՀն պատաձսխամնւոյ գրէլ* գոր քիվի* ամնուա^ 
նէաց Դդէն *^\րիգոր պայս պաաճէքն՝ |%Հ"յխգ պաամուք % 

1’յքք էս սկիգյծւ այս պաամհւթէան գձէրդ էդից 

էԱ 

1 8^4«սւ քփ%ակս «Ա»յ»+»*ձք ւ 

5* 



V 

% ո ր՝ ր.օ ր.ս ո ր ի 
Ե^ՒՍԿՈՂՈՕԻ . "՝՛ 

Պ Ս»Տ Ա.Ս Ւ» 13*% Ի Բ* Դ.Թ ն 8*1» 13*Ս Ո Ր Ւ Ո Ց 

ԵԻ 

ՊԱ8ՄՈԻԹՒԻՆ Վ,ԱՍՆ ԻՆՆԱԿՆԵԱ^ 8ԵՂ.Ա0Ն 
ԵԻ ՂԱ8ԵՐԱ.2.ՄՒՆ ՕՐ ՑԱՐՋՍՆԱՑ 

է - 

| Ն Գ ԺԱՄԱՆԱԿ Ս թ–ագաւ.որութ–ևէսԱ՚Ե ^ւքոսրովայ 
"քգյ-ղյ 1| աղարշւքք , վրէքժիւևդէր լէ^հր 1 \\րտևանայ 
էրդթպր էւ.րոյ , Այ գ.ոո֊ալ 2 ընդ միաՌրս/նս էրը կուց 
թադաւյւրաչքն* ՚արըայԷՂա այո էյ և. ^Հարսից ք սաստ^ 
կաչյաւ. Սարա պատևրապմխէ 9 և. գօրացաւ. արրայև 
ոց ♦ և. սկսաւ. \ապակաևևէ ղէրրկէրև ^1| որսից §սմս տա սև ք 
և. հիմն 9է *քէ՝ր քսքևայր աոնևըսպանմամի և. գձրրսա֊րւ % 
1^1– էյէ միջնորդ, արրաքև ջհևնաց 9 և. ոչ՜ կար տայ գրա^ 
«–էլ գ^քէրա նոիա 9է հաշտութէւն ♦ այլսոախւէ֊ և. սրաէ֊ 
հան1րալ պվրէքժս ևղթօրև Էւրոյ ք զոր ևսպս/ն արթայև 

Հարսից « |*սկ այր ոՏն ս/ևոան |*նակ ք *է Տր«ր^ր ապգձքև 
արշակունեար>խորհուրդ,արարևաըառ, արրաքև ^|«^է 
սէց% *էաև. սպսէևսքևԽլ պ\լ$սսրովյ և. իւր վարձանս աո.^ 
նուլ շ<1| ալհաւն (1| արտաւայ * րր յաևՏքԽ կալէալ 
արթպյխև ^Հարսից » »ձ *1ե՜րք անայր ^Հարթեն 9է 
սպանմանէքն ^յոսրովու. ♦ ա^լյարուցէրալ աոնու. ղի՜դ֊ 
բս*/ր է*ր և֊ գՕխ 1*– ՂՐՍ*էես Էւ՜Ս9 ^ սԷՍՂ9 ս/աա^ս^ 
ււաւ է փախսահրս/և աղագւսւ, դսԱ աո,. \լ$ոսրովյ |^«֊ 

1 0երկոսս օրինակս Տահ»ԽփԱ Այլ 2 քՀևրկոսս օրինակս 1» Լ* 
«քւնէ«&0»չ տ *ի մէասմ՝ օրինակի հ>*աալ*յ ։ 
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9ի կատարել երկրորդ, ամքքե » մթելդեաւ կամէր արշա^ 
ւել խքոսրով^9ի պարսէկս 9է դարեամեասյթե մա մենակս 9 
9է ժամ* որսորե մեկուսի աոձրալ ա/կլքոսբոաի Հ*նակայճ 
որպես թ֊ե րաե թել ունի ասել, յանկար&ակի զենս 
9է •իէրսչյ 1 յարուրեալ զթադաւոլքե դիթ-աւալ կա֊ 
րսւրամեեր* Խ*– թեթեակթ քրասոլպ եպեալ կործանեցամե 
իւրաաայգթե ամեներուվխ % ոլ ժսթմաեեալ ի *11 արքժևն* 
|\այ$ քժագյաւ-որե Ա| արս իր զօր ա/ահոան րքոսրովայ 

| տմե կարդեաց ք և. յ|1| արտաւե ա&ացեալ աալդթե տայր 
\՝նակայ * 

՚ՓՀլԳ դէյէրալ գայր \*նակ 
տալ դաւաո. 9է Հպս/եդիսաո "օր աո֊ստելըյն ք|ք\\աթ֊եո֊ 
սի ք ասեն դսրբոյե *Հ*րիդորի յղութե ամեդ §եալ> որ և. 
վեորթե էքշակութԾե ելիր գկարգն • 1Ն*1Ւ ՓհլԳՒ"֊ 
զազու-թե եր \ւ)ոսրոաէյ այր մի որ կոչեր ^\ուրդար% 9ի 
նշաեաւոր ագդէքե *1| արսիր ելեալ գքլեի է^նակայ , և 
եկեալ մինչև, յ^յաւալ» և ամեդխ ելեալ գնար պամե֊ 
դըխտեչ 9ի կողմաեո ՀՀ^ամրաց ։՝ |^ւ եկեալ9ի (|է–ււսլ 

* րիա ք և. աոձրալ իւր կթե 9է հաւատացելոց զմեեա֊ 
ասն ուրեմն վլոյր անուն \ք>ւ(մաղե > &• Հէեոն \^ոփէր « 
|^ւ. կացեալ աաՐ մի 9ի \\եսապաիա » և դարձեալ աո֊ 
զկթմե իւր | ճ\յուրդարս այս քև գնար 9ի պարսիկս % յՕ հհ, 
րոյ զհետ մտեալ ^^ւքՅ֊աղեայ ֆ հասան ե 9ի դաւա֊ 
ո-ին այրարատեամե • և դադարեալի || աղարշապատ 
պթազոտի ֆ մսոմեեր \\ոփի ոամետու մԽն^^ն ^Հ+րիգո^ 
րի 9 9 և. իբրև գդայեակ համարձակ 
| ուսաւսրիչն % Ղ% 

I\րդ–իրրե–սպսն \՝նակ Փոքրով, 
եր ք հրաման տայր քժադաւորե զազդատո հմն ^նա֊ 
կպյ 9ի սուր սուսերի մաշելւ | \սկ ^ճուրդարս իբրև, 
լսւաւ պայս հրամս»ե 9ի թ-ադաւորէքե ֆ փութ֊ացեալ 
եմուտ առ. ||^ոՀ||1ր կքէեն |^նակասյ 9 և աոձրալ 
դոր 9ի գրկար նորա ֆ և. ետ վեա րկք/Աե իւր \\ոփի 9 
Ի"է գմիւս եղբայր նորա ք որ կոչեր | ^ոա֊րէիե ֆ մամն կա֊ 
բարձրն փախուցթն 9ի դուսն Ա| արս իր 9 և ամեդ աքեաւ 

հօրստեոն իւրում* $ որ եք կթն (Յ֊ագ աւոէ 

1 > յէոսմ օրթակէ դ վ>րյ–^ 
ր»^էր«*լ* 

I օրթւակա ՏաՀ\աՏՀ ^ 

է-քք– » . 
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Հաւյմևշբէ Հ^ևփթապէ1 • \\ր էքրև պա՚բգացաւ. ,գնաց 
յՀրկէ& քՀՕևաց յևտ մէսհոան || քոսբոեիոսհեայ ♦ էս 
կաց էր ալ սԽգ ամա աամե » թ-ագասորեաց սէեգ 9ի վե*, 
բայ երկրթե *իՀենաց ամա թմեևտամե ա \որ ասՈմկթ, 
համբասեն՝ թ֊հ |)ք–(& ասէմե եղթօլքե *\*քէգպ*ի » «ք հ 
(\ակօթ . բայց ոլ գիտեն ղսաոյղւն , ղի Լ\ակ»բԱ աքս 
հօրպթեո֊որդի հր °րր*ք* ♦ և. անուն մօլճ» 
նորա կլյսսրովուհի է \ճոկ յորժամ մեէսաս մայր նորար9 
և. ղթագաւորոսթ^թե բարձ թե 9է հօրհ նորա ՀՀիրս/եայ 9 
ղի և սպան վեա 9է պատերազմի ալտայե | մնաց 
գհո | ապա ԼՀակոբ հանդերձ Հէերբև իւրոզ^® ոկդնհի*– 
Յեաց ամեդ.% |^ւ. յետ մ աման ա կաց ^թեո֊որդի նորա 
գնաց յաշիտարՀե *\Վմաց $ և. սԽգ թագասորեաց ♦ 
պրր յեաոյ ՀՀրրրատ ըմրոնեաց , մթել աո֊ արթպքե 
նաց հր 9 յէ սա հր որ եկե 9է պատերազմ 9է •իերսլյ 
՚\՝ի*կդետիանասի արրայթե ԼՀոանաց 9 որպհա 
թ-ս/նգձրդոս պատմիր ղայսոսիկ % ^թ֊հ ստուգիւ կաս*, 
ահա գիտել ղայսոսիկ 9 ձվ երս/եելիգ ՀՀեկաոր , 
&հտհ գթաաագաայպասբփ Հ^եփթաոխեկայ հելլե*, 
նացի գրովյ և. կամ ղթագաւորոսթ^ն ՜քՀենաց , զոր 
գաանեաա յ||սւ^սր րաղօհրի աո.. ^\արգայ 3 պատմագրիւ 
.. \Հ**կ ^Նոսրդար ասէսեալղկին իսր և ղմաեոժխ 
գոր , գնաց ղքխի ամեերոքե իւրոյ \*սթաղեայ յաշ*, 
իոսրհն կապագովկացոց « 1ւ տոսեալ փոս 9ի դպրոց 9 
սւսոսցսէեԼա^ասորի և. հելլենացի գպրոսթքւ և լեգոս 9 
է վարաե^^^^Խհր աՏրպաշտոսթքլ ա | թրև. եղև. երկտլ 

7 ոՅՃ ա&ապաշտ՝ որ կոչհր *Հ՝*աւիթ–ճ 
ամհսմեացսսցսքեհր լ&%գ գստեթե ի սրում 9 որ կո*, 
չհր |յՆ^աւ/՝» |յւ^. իրրև– եղեն նմա երկու "րգիթ » 
ամեան անգրս/եկթե (| րթ-աեէքԱ % և. կրտսերոքե 
տակհ** 9 մայրն եմոստ 9ի վչմես կամեամեց 9 և կրտսեթե 
գնաց ղհետ ճգեաւորի մի՝որում սնումն հր *\ւէՀէ֊ 
մնտոս » իսկ ս/եգրսէեիհե մնաց սու գայեաէլե իւր ք էս 
յետոյ ամումեացաս % 

հայ թե աեցեալ գնաց աո* ՀՀրդատ՝ գհօրն 
պարտմե հաաոսցսէեել> եզ |Տէնց աո֊ նմա մինչև, նա 
թ-ագասորեաց 9ի տեղի հօլ/ե իսրոյ » և վասե ոլ 

1 Օ^քփս օրինակս X 2 8երկոսս օրինակս * 



*ԱՏՄ*$ա՝0Նն6 
հէրէքք մե–&ամե–& տանտանս մատնէրաց փ*ա » 

1^ աէրպէկացաւ. 9էըե֊ոըյ սքնԽրոքս *)՝քփք”րէ էթկ 
դա կ որդթն 1^^՝ "թ "պ*& ք$սք/1&–&9 յ|ս*^Հ> 

և> նորա արկեալզնա 9է վէրաափա նկրթքէև |Ա</Տր հնդՏր^ 
տաամև $ |^ւ յ/րա հնգձրտասան ամին դէսագն1րալ 
ա*Ր ե՜րկէրե Հ^այոց % և. թտե թ֊ագյա֊ո/քն 9է մէք վա֊ 
ր աղացն ե-րթ-էրաէ ղադարկր է ֊ |\սկ 9է հրամասէ/ե պյ 
էր կխալ հս/եԷԳր վեա նախարարին էսը » և֊ նորա է/կալ 
ժողովևաց վնոսա աո֊ էնթն9 և* հէնգ.1 օր քՅ-ոզոէ֊, փա֊ 
սա անսոսապ աո֊աքի էլը կալովյ ըքևլոփ զըարողսսքա 
վարդապ1րտոսթ՚( նորա տ | **յս արւաֆին պահը էրգաւ֊ 
յասուըս սրբոքե Լ\ըԷգ**րԷ ♦ գ»ք ՝է 
արոս հաւյս&աէրցաս % և֊ պահէրաց թզ$ն և֊ \| ոսաաէսէԷա^ 
նոս թ֊ազ աւ որն 9 և֊ աւՐրաղաըԱ | \գ–էպաոսէ ♦ պոր և. 

րսաֆասորջ կոչէրտքի % 
Լս. յորժաաՐ /ցան ասոլըթ պահոց %ոցա % թ-ափէր^ 

ցան մորթ֊ վայրենական խոգչսկ1րրպքքն Հրգատայ > և֊ 
դէսա/քնակ էՏարմթտ ղօրաց նորա/քնկալսքն դրժշկսւք^ է 
1^ա ձէրոն 9է ղ֊ործ՝ արկե֊ա^ ոլյԱԱէ ցսֆկր նոցա շի֊ 
%/րլյսոէւնս տկրունակաէոթ % և֊ ասկ ♦ ^1|արտ կ ըահա֊ 
նայս աձ-էր/յ որ հովոաձքԱ գ&Խզ% \ճ**կ հրէշտակ&ն Հսէ 
+ա/նևց*այց. վնոսա , /քինթն /էնևլնոցա հովիս % 
յաԽձն աոձրալյ տայ 9Է ձէրո֊ս նորա էշխսէնո է պջըս 
թացրա/ս » և֊ սսսստկ պևոսա 1/աշխարհն կապադովև 
կացւոց. 9Է ըազսւզխ \ք1րսարէա , ձևոնագըԽ 9է սըը. 
րոյ հայրապէրտկն ևսոնդևայ % (1 
պարշապատ ըադստկ » անցանկթ» ընդ. \\ա֊ 
սէֆոյ, 1 գայթ* յ\էրկփ*ասսէս յ\/հֆրդէաց գասա֊ 
ոփն 9 9Է կույսՀև՝ քքթ թ*Հ&* կոր&ս/ն1րաց » անաէ էր, 
թՆալը , մաթ» 9է\Հևսարէա է |քս. ձԽոնագըէ 9Է մեր ծ՝ 
հայրապէրակե ^ ևսոնդձրայ մևծ՜աշուը պաաոսովՀ ահ, 
րարէրալնմա մԽնարսանս » աայ նմա վար նշխարս \|«է 
րապէրտէն Հ^ովհսճԽոս և. ք|Պյթ֊անագթնևպյ վքյպյէ * 

1^20 Փէ ձվՆրԽր 9է \|Խոարէա վնշխար \|արա֊ 
պէրաէն ♦ Լ^սհս/Անկս աամրաարսԽէփք » |) |^ձ (ք է 
Հ\Հատմաա կպղոքն 9 է֊ էր1/Խ յՀրփևոոս % Ն ս&սոէ ^ 
թ֊1րալ յ\քըո*–**աղկ§Ր% գոաԽկ ղցէրրն՚դմոԽ նորա րոտ 

* 8քք4*" *ք 9 
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հրամանի տեսչութէ այ ♦ և աոձրալ 9է գԷշերի վթբ 
մարմին ||արապետին Լ^ոհսննու 9 և հրտ ց^Հողիկաբլ, 
արա եպիսկոպոսն^ որ էր աշակեր/ո իւ֊ր 9 և էրտ տա^ 
նել յՀյփեսոս յեկեղեցին՝ զոր քեղին շքնեաց , հս կա֊ 
չմրաց զս/եուն նորա սուրբ | յտուսսեա&քն « |^ւ յետ 
փոխման աւետարս&չին% մնաց յՀ^փեասս *&բ նշխարրն 
\|արապետին , մինչև 9ի ժամսնակս *Հ^եկոսԷ թ֊ադալ 
•֊որի տ | \ւ ապա 9ի ժամանակս նորա նստի յ\ քփեսոս 
աշակերտ | էլդենոսէ Հ^ք ար մե՜լոս . և սնտի հալաեեալ 
ե1խ 9ի || ես արիա > ընդ ի*֊ր անեչովԼղրոլորովէն նրշ^ 
խարս •ռբ \\արապետին , բայց միաի ի գլխոքն % |^ւ 
էրդ փքա 9ի *&բ սիրեդրեն 9 ոչլ9ի &աՏրուկ% այլ%էսՕս^աԷ փ 
և էր կաց 9ի նոյն տեղոքն մինչև– ցթ֊ադա ւ.որո լի 11 փոկ֊ 
ղետիանոսի է 

|^ւ 9ի դալ սրբոյն ^Հ^րիդորի *Է ձեոնադրութ֊իէն 
աո– *) եւոնդ \| ես արու, հայրապեսն 9 որ թ-էպէտ բալ. 
զում* Ձև դամ*քմնդրեաց սուրբն ^Հ^րէդոր փքշխարս *&բ 
բարապետին ք ոլ է աո– յսնձն տալ• մինչև, հրաման 

9ի սքնէ աոնոյր 9ի գիշերի վերքն ուԱն% բաժանել և 
տալ զկէսն լքնա % |^<֊ 9ի վաղիւն բազում* պատերաալ, 
մունս սկսաւ չինել9 մինչև նախարարին կշյւեցքն րա 
հսնայւնպետքն երկոտասսն հազար դահեկանէ 9 և 
այնպէս աոձրալբոն ու իմի* ելքն 9ի րաղստքքն • աէքնլ 
ղի խորհուրդ աոեալ իշխանն |^նդեէլտսնն հարկավ 
ն1րԼ դյ>ս*ղ*աչ Գ ԳեւԷԺ հքո4յ է^ց^լհպ/֊ 
րապեսմի^^աեսմոպեաց զնոսաս 9ի խաղաղուքժիւն * և 
փոխսէաի/իաթլոտասսն հազար դահեկամնքն՝ ետ նոցսա 
փքշխարս | ^(ԺսնադԷնեայ » և հազիւ կարաց արձա^ 
կել փքոսա հաշտուքւ և սիրովյ §ա/ր և սրբոյն 
դորի երկու, չուսաւոր ականս $ զոր էր տուեալ նմսա 
ո.ոմայ հայրապետն է 

9է եսարիոյ Անայր ժամանակս 
րաստիա 9 հաւստել զդասս կրմեաւորաց տ |^ւ զոմանա» 
վարդապետս կոչեք պէ\*քէեյ*սԱնդրիոյ 9 և հրաշազան 
պաշքոմնեայս ♦ յորոց մին | մլլաո֊իոս 9 զոր *^Հ՝±ունսայ 
դաշտին եպիսկոպոս ձեոնադրեաց •նոքեպէս և պայիս 
յ\*չ>"րոց » |)ք և ղիս էսկ ոչ^ե-թ֊ուլւէէսոՅէալէ *|,ք*–«֊ 
տրա% հրաժարեալ յեղթօր1քն իմԱԷ | զի ա զարու տ 
•մետի եյեալ անցար մինչև 9ի ֆ^^րդսն • և սֆդ (մոլ. 
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դար դԱուրտթաոս եփեսացի՝ վարգապետամենաիա գա֊ 
ւաո֊աչքն * 

|^ւ մետ ելեալ անտի 9 Հ*գ 1| արին և Հագ Հ^աբր 
կամեցար աաանցսենելէ ոմանր յիշիասենացն զգաս֊, 
ցուցքեն սրբաէքն I գաւաոեն ^արօՂքյոչ 
երկուս բագինս ՏՏաացեալ են որ գեո. Տաենեեն դիւաց » 
|ս#քր նորա .գկաՐնգեալ *է***յր $ դի և. պասքես տաաանաէես֊ 
ցկ • և եկեալյեբկիՀա, ^\ՀաչուՏաեաց յաւաաեմն մե՜ծ՛ 
սան Է 9ի տաղստագեւյլն |լւււաււս 9 ոմս/կթ 9ի բրմտաթա 
աաենգ հսենգիպեցսեն է |^ւ տեաշեկացեալ յիշիասքնէ֊ն 
Հպաշտենից* եթմ^ սա. վաղիւն կոբծսենեղոց եեև❁դմեծ՝ 
աստուածմն ՚^| ^իսսենեաչ և *| մրմետրեսայ 9 գիշե՜րա֊ 
գնաց հ՛ դեր ալ 9ի տե՜ղի աստուածսՀա 9 և չաքին ղգանձս 
9ի տունս գե՜տնափորս % |^ւ քքկրես/կթ աՂՏՒ ասր ար քեն 
յք^աշսաիջատ 9ի տուրմս% եթմք մոալովեցեր. արս պաստեի 
րապմողս 9 և. փութ-ապես վաղ իմն հասկտ աաւ մեալ9 ղի 
ա/եծն ^*իսան/քս 9ի պատեբաաըՐ եչսենեչըց ե Հ*գ ՈԼ֊֊ 
բացեալ իշխասնմն տ %| յՈյնպէս և. զարմն ||ուաաւացն 
սրեցքենճ դարամն գործ՛ե՛լ 9ի ցանկս սայգեաաքն 9 և պո֊ 
մանս յսենտարՅա գաբՏուց/են է Լ\ւ որ գլխաւոր տուրնեն 
եր ք անուն 9 և. որգւ֊Ոյ նորա% *Հ±եմետր 9 ա^ 
աաձրալդօրս որտ 9ի \^Ուարւատանն եթե* արս իբրև, չրրետ 
հարեւր 9 և ելեալ *ի վեբսայ՚չեբիմմ ուր Հանդեպ 
\\ուաաւացներ 9 և մնացին մինչև ասչլ դջիՀա ուստետ 
եկեսցԾն նոցա յօգնակսենութիւն■* \^չեալի վաղիւն 
աաենցսենկին Հագ ստորոտ չերՀան 9 զոր օրքքնակ սովոր 
հքքև ասպատակելէ * . 

|^քքփ սրբոյն *\%րիգորի աո֊եալ պիշի»սեմն 
նեաց 9 և. ղի շիա սեմն Հ*նձեւացեաց 9 և ղիշիաասմն 
գերալ տան 9 և սակաւ Հալ աչոբու իբրև, արս երետՀա֊ 
րե՜ւլա 9 եչեալ յեբբոբգ ժաաեու Հագ բչըա֊Հա* ուր 
եԼամմն եք թ-ագուցեալ 9 և. գային յսենհոգո եղեաչ 9 
Հևալ, չունեին կասկած՛ս % |^ւ իբրև. մերձ երդին Հագ 
եչս ղաաւ9ԷվեբՀա 9 յաաւաի^ մատուցեր ալ \^աբձսեմն և 
*ՀմրաՕրտր 9 և հնչեցուցին զաէոաչմն պատերազմին ՚9 և 
յանգգնաբար յաբձակեցսեն 9ի աքերաաայ է Օ որ չուեալ 
իշիաաեկչեն՝ Հա գոս տեսան յաայմ • դի յորմաաՐ չուսեն երի, 
վարչեն պձայն փողոցն 9 սկսսեն վՀաքեչ և պատերադաՐ 
յ*9ւղել* |^ւրքր իշիաաեԱև §*%ագեղ տսեն ձաաաքն տուեալա^ 
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սկք ♦ \*շիա1ն \կիւնևացք յաաւյսք^աՈսսփբ |ւ տևս դսւ^ 
ցկ 1Հ1էթ հԷէ-^Էսհյ էշխսնիև Սև է \*սկ նոբա ևրթևալ9 
4ս ոչ^կարաայ դքաաևլթկ ո ղթ էն « *^՝սսրձաւ. և ասկ • 
ՀՀիախո այՀՀնբխէսբդ յս/ևհոդո ոսբէրթ 9 հս/նդևբՏ (ն^ 
կէրրզթ Էւ-րաԷթ ♦ դուչյկ ըա/իոնԷչյՍև դդա % և֊ մևբ 
աՌթ կքէցևաքխ *Է թադասոբէքև ւ |^ւ. դու. աասստևա 
գպթ գխի գրբաց աՈրրոց , պէ դասրձցթա յևսյա ♦ տսճագի 
աւյսզւՐ կ բադ* է §Ր զօրաց % և. բադու.մ՝ դրօշտ ևրևին 
փայչփոայևալթ % 

\Կ*կ իշխսծԽ \^խդևալտան տայ փքին Հ\*րէդոբ ՝է 
Հևոն էշխաևբև ոկաց 9 և ասկ * ք^ոյ-թացո յամու-բն 
()ղկան ք մինչև, տևսցուտ թկ ^ մք^էտէ • ^ էնթե 

^ աո֊ստևաց դՀյևէ դրրավն՝ ապդ֊ աոնևյյւ իշխանն 
|^օ^ս/յ աոձրտԼ֊ ||| տիդոբիոո 9 դաոնաք քնդ դաո~ 9ի 
վայր քզևրն՝ կտ*Ռր§ով իքսքևև/ 9ի \|ււււււ«սւ է \*սկ այտ 
տևդէոյև ոկսս/և պչմևց ՚ճ՚աևապաբ հիև պահ ունևլ֊♦ դոր 
տևսևայ֊սբբոյև *\*րէդ–**րէ% մևծ՝ վտս/ևդ կ 9է աէ^ 
գէսին 9 իքա.ցևայ ղևշխաբս մևրձ աո֊ ագթևր մի յասյն 
կոյս ձորոքև հաևդկպ դեպքն 9 ղնկր և նշաևադրկր 
ղտէրպիև % |^ւ ևաևկևաց ս9բ վևշխարմև 9 և ոչ֊ րտ կա^ 

•, բաց տէոաքնէրլյիևչև. *ԾյւԽ ^Հ^բԷդոբ դաբՏաւ. 9է տևղին » 
I Կէկ այտ դևային* հևտամուօս ևղՍև մևղլ* և. մետ. հևյ 

ևևալյիէ֊բստ էսևչէւյ» ևրիվաբս 9 փախստական դնա^ 
ցսքթ յամսւյքն ♦ և ^ /աս-աքևալ յլսՏև պևոսա մտստ 
9քէ նևյտս ք բաևպ1Է յքւ§դդկաՐ ևկիև այտ, տևգէոյն $ ևա 
աքույևին գչիրդ֊ ՝է նևյտս « | Կակ այտ դևային ևկևալ աև^ 
# յսԺէկոյս ՝ե ե»ւ«1»>յս^ աէՋ– արարին 
նոցա դտի^ևի֊փ դոր յոա֊ևալ յ այս կոյս սքևցիև է և գամէոցն 
սկսաև պաշարևլէ |*սկ մևր 9է վարսԽս մտևայյ յղէ֊ 
ցստ դէշևրադնաայ այուՏա աաւ. էշխամև |%նդևալտաև 9 և. 
թղթով֊ &սնսւ.չյստ գէյամն • նորա չսրևթ հագար 
ասբսԽց յնաէր նաաւօաևրաւորաց աո-ստևաց* ոյտ *է վա֊ 
այփան ևկևալ սնցէն յայԱկոյս դևաոոյն % |հլ յևտ ևյաէայ 
աւ–ու.յսյ պաշայաևալ զտաղստև աւ֊ևրևցին % և դպա^ 
րէսսքև հէաՏաայաաակ արաբին 9 Հև այմարդէկ տաայստին 
բևրևալ֊9ի ||^/հղաէ սնցա֊ցին ա 

\**կ էշխսծտև էբբև յսւ.ս/ն% ևյվ/ն 9Է վևրայ բյևյքն 9 և 
աևսին դ\\րձսնն 9 այէ արս չբրէտհարէւ֊ր յոէյ թհ աա֊ևյէ 
կաաՐ պակաս անկբ յքևդ էպխ % () աայվաայակէ *(* վև^ 



*Ա8ւր» 8սրօհ,ո6 *7 
րայ յարձակԽալյ>աջ էշխս/նա1խ , ՛ի փաԽայւտ գաք֊ 
ձուցս/նկխւ ւՀԼրձաՈե * էօկ սել քօրքն Հ,աք*ց էքքև. 
լոսս/ն գձաքն գյւսժէն 9 վաղվաղակի ամէնէղօէան ամնգր 
9ի բլոսլԽ հասանէքքքն % ^յիձաՕն այաոյբք մատոՎ, 
ցէալ սկսաս թ-շնամհէնէլ֊գիշխանմն Հ,այոց9 Լ ասէք ♦ 
()»#ս»ձ մատիթ 9 ով֊գէնակորկյ*տ 9 է ոսրաԽօգ^թ ըգ^ 
հքլյրէնի՝ա&մն 9 ^7<^րււ1ւ^ բաիէփսսսքէն ՀՀպխասևկԷ + 
ւ»ձ գիտհքլ գի այսօր *\*իսանէ Գ պատէրագջՐ էլէալ֊ 
է ընդ ձէգլք և֊ մասէնէլոց կ գֆէգլ *ի ձէո-ս վկ՞ր 9 և֊ 
հարկսԽէլոց էք գձէգլ կուրա֊թբ ^ մէսվխսամբ ^ |սւք 
իշխսքմև |Պ*ր&րունէաց 9է աէնցէալյ ասէք » (ք Հ. "ք 
խրոխաասդ. 9է վէր**/ մե՜ր ♦ էթէ վաո/ն աստսսսվէօվն ՝ 
մարսէնչիս 9 սոստ էս ♦ ճւ էթ-էք վահխ > ՜ 
իսկ անմիտ էս♦ գի այս իշխանն կ\ ^նգէզ֊տս 
իշխան ^իւնէաց ասէմն 9 և. պյլ*թ % պատոսաւ 
զորս դ-ԱԿթ իսկ ՝2(ս*նաչէյզ> է *| >էուֆ՚տր որդի 1^ 
նքէն ասէք ♦ | ոսարոպ» մէգլիշխսէկրդ, ^այոչյ* այս Հլա֊ 
ո֊ասուն ա*ՒV ^ էաոյայէմր մէքքի աստու֊աՏրոցն 9 էս 
գ֊իտէվխ գպօրոսթփ նոցա 9 գի րն*Է թշնամիս պաշտօ^, 
նկից իսրէս/նց ինրէանր մարտեչին 9 մէղր պատէս 
րագմաս ձէգլ չիարէվխ ընգգիմս/նալ* գի սլյս տան էք 
թ֊ագյսսորքէն այոց ք ճւ. դույլ իշխակթ նորա 9 կ*%տսյց 
այս ձէգ֊ յ այտն ի յիցի 9 որ թ֊կոգէա էՈտ ձէգլյագթէլ 
*ձ կարէվխ 9 սակաքն լա*– է այսօր մէս֊սնէլ 9ի վէլոսյ 
աստոսա&ոցն մէրոց յլսն թ-կ գաաճար նոցա 9ի ձէքնի 
ապականէալ֊ տէսս/եէմխ 9 որով֊ և. գկէէմնս աաէցար 
և- գաՏահ սիրէցստ 9 \լ\այց որ իշխանդ էս տս&Ւ 
ալաո–աք Սատիր 9 գի մենամարտ էսցօւյլ էս ճւ դո*– * 

/ ^այնժամ 9ի Սկի սէնցէալ իշխանն | ^նդէղյամն էս 
\*արձս/մն 9 ճւ սկսս/ն անցսէեէչ չսսրի գմիմէամլտ • էս 
ա7էապարէալ զ*^րձամն էհար յսիգաս 9ի վէրայ բար^ 
ձից նորա 9 ճւ մէրձ տարաս յլէնկէնսսլ գնա % իյս 
խամմն դարձէալ 9ի վէրասյ նորա 9 ասկ ♦ ՀՀ^իտէա գայս 9 

9 գի տէզսոյս այս \^յէձաև էն կսչէլոց « գի Հ.էգլ 
արձս/եանաչ֊ պիտի յայսմ* փքքյրի * |^է> 9ի վէր ա*է\, 
բարձէալգձէոՏ* իպւ։ իքոՀ-ցաևէր գսոսյքև ի վէրայ ա«, 
քղյ (3-իկսքԱէխ 9 ճւ 9ի բաց ձգէր գպարաԽոցե հսէևդէր2 
ձախ թ֊իկամթս և֊ ոաամբե է |^ւ նորա ս/եկէալ֊ յէր^ 
կիր թ֊ասալէր • էս կոսաէցք/Խ արձան 9ի վէրայ նորա $ 

,>(կ–ր4՝ 
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%8 ՀԵնՈՀԱՏ 
ճւ փսրք 9Է թ՞ասղմաեր ^ ա1րգէաքն% որ դևո– ևս 
<1օ& կոչի սնոմև յևրքճն % 

|^ւ ք^Տջլայս այսպես դորևևցաւ. 9 փու֊թ-սնակէ՚ էէ 

կքնհասքն Հջ/տԽյջ*քպչէ ՝է I) էշապ տաղստկ 9 և այտ 
ՂՀարտխոյ և արր || 61ր^աո/ աանևտևսն սու. հասարակ 
անդր հասսնևէէր « |^ւ յ|\#ա^լ«Տ»^յ ևկևալյնդ 
նսսա $ յնդ ամևնախն 9 որպէր» ևխտևսնտյևտոյ՞ա^ 
»ևքն 9 հքնդհազար չորևթհարևւ֊ր և յէսուն այր է 

1՝քքէ հասքն 9Է դյու֊խ յևրքճն 9 Հախ դա֊ժևաց յև/լ 
կոսևսն դաՅդէ§ն • և է/իաա-որևալ դազր տրմացԱ յնդ 
էքիէՌրսնս 9 յարձակևցոն 9է վեր ր այ զօրացե ^այոց 9 և 
փախստական արարևալ էրուցքն դեոսա զառ–է*քայր 
լևրքնն յնդ դևային կողմննկ % | *սկ այտ դևղ^ն այ֊ 
նորէկ տսնդի դարսնամու֊ստ ևքն 9 յնդդևւՐ ևկևալ 
մևրոց զօրաախ 9 և յևրկա֊ց կողմսնց 9է մէի աս֊եաէ րզ֊ 
պարան ^այոց9 սկսսն կոտորևլյ \ճսկ էշխս/մե \*նգ–ևզ 
տաս/ն հևրձևալ զյրրմաէխ կողԱն 9 ևսնցսնկր յևտուասա 
կողմսնկ 9 և ՈԼ֊2 բյի՚յն աոնկ-ր ♦ դի սնդ այտ հև^ 
աոևակլթ 9 որ զաո֊9էւքևրքն կողմսնէն Հթքն 9 բադու§Ր 
ախաս արարքն վիմՆբ երէվարաչխ տ | *սկ *|^ևմևտր էր֊ 
րև ևտևս% ևքՅ֊կ տսն էշխս/էն 9է բլու-քն ևլ^9 
թ-ողևալ զպօրմե% ուշնմա արարերա| 9 նոխպ1քԱ և այլ 
զօյլթն սկսսն ձիախաղաց սնգր ժողոէքևլւ 

\*բրև էրյքն 9ի վևրայ բյևյն 9 "ճակատևցսն դարձևալ 
աո– միմևսնս < |^ւ կայքն էնայքն իշխսնյն աԱրր զօրուն 
էէ-րևսնց 9 զի դևո– ամենևտևսն չևքն ժոայոէքևայ^տսնզի 
չրըհտ հազար այր դէրո–9է \\*ևղտէ զյէևրԷան սանկքն > իսկ 
ևրէղթ հազողն սնցքն յնդլ Հ\ասևսն և յնդ այտ ♦ իսկ 
ա/Լչթ** դևո– 9է դաշտի սնդ սփոձրալ ասպատակէքքն է 

յորժաէՐ ՜ճ*ակատևցսն աո– միմևսնս 9 և կամէքն 
խաոնևլ յնդ էրևար 9 ժամսնևաց *Սոցա ևրևկոյ ♦ և 9է 
նոյԽ վայրէ էջևայյբսնակևցսն մինչև. ցաո֊աւ֊օսն •Ն՝*֊ 

էրրև աո-աա-օտ ևղև 9 ևկքն հասքն 9է *ևոխ տևղէ Յնա֊ 
ցևալյ> 1 զօրուն <Հ^այոց 9 և այյ»թ ոմս6տ 9է §էքակա^ 
տայն տաղստէք 9 որպկ-ս (3-կր այտ հքնդ հարևւր 9 ևկքն 
օզնևլ2 տրմաչխ է ԷթԸ^՜ հարստացսն ևրկոյվն 

1 ՛ի յֆա-մ՝ օրինակի 2 միոսմ*օրինակի փքՏաշԱէ 
~էէ1՚է էքր»^ 



*Ա8Մ* ՏՃՐՕՆՈՅ »9 
կողմսհղքս է է 4/®» վէց <>«էաք հարևւր վջաո֊ասան 

1և֊վէց ալտ*թրմաչխ ք իսկ հքքսգհագար և֊ ա֊թ-սոմե գջրլր 
է իշխանացն % Հ^այոց ք ապա հնչիցուց/ն դչէողս պատն֊, 
| րադմաքս , և֊ դէ^՜ցէ՝** է^րստէմեչիէ֊ր այր 9Է դէաՐ աոՅա 
\ դէպանաւ որ է ♦ շաււա^Տձ յաղթէրցքքս գօրյխ Հ*քտսյոց% 
) վչրմաախ % \ճ**կ ՝Է նոքե ցևղէքս *Հ\1րմ1էտրևայ էշխս/էն 

™ է կարէրալիօթ֊ն 
հաքէրսը արաւ%թ "կը* 
սաւ. կռյէսևլ /քեղ, էշխա&ս Հ,աք«յ * | ՝բրե պքրսթ գօրթն 

4էա * Աթս/ե և. յե-րկէր կործ-անևքա/ն . պէ աքս֊ 
պէսէ այլն աքե յաղթ-ալև– հմուտ ւպատերազմի և֊ կո^ 
րովի է մինչ֊ դի ամևնաքև իշքսամպխ Հ^այոց ղողայքն ՛ի 
նմսնէք է |#\ւ յասեին այ սկսաւ արէրսն “ճապաղիս հա^ 
նէրլ* և֊ ամէրեպքս գօլզն գա ղադակ բարձքն աո֊ էշխ ամեն 
|| իւնէրաց * | *սկ նորա ձաքե տու֊էրաէյ աս է ♦ ղայ*֊ 
լակորիւն , ^յիշիցէրր գրարս հօր ^ւ» , և֊ ի նոքե շաղ֊ 
ղակէրոէ֊թի ղարձար * \ճ**կ նա ասք, • արՏրա֊ոյ 
ձագ. ք թ֊և֊ատդ ևրս հպարտացէրալօ բայց էրթ-կ 9ի շար 9 
ակսատացս սնկասեիս ք էրս ցու֊ցանևմ* րև՞ղ ղիմ* գօրոււ,. 
թ֊ԷւՏես է իշխամև ^ իւնէրաց չաԵգա֊րժէրաց աո֊ 
թ֊շեամաեմե ♦ յարձակևալ ի վէրրայ նորա 9 և հար մրբ֊ 
ճոէխ 9ի աիիրասյ սաղաւ֊արտքքե 9 և֊ կտրէրալ վեա 9ի գօ^ 
րացս 9 և֊ փախստական արար քեա 9ի փիրայ լիրքին 
ընդ֊ արև-էրլս կոյս է. |^ւ հասեէրալհամեղկպ քինակսևսն 
վա/լաւցն՝ մղի ալ ընկեց յևրիվարէքս , և֊ /ր^էալ ղա֊ 
նա կա ւ֊ կտրէրաց ղգհուքս նորա ♦ և֊ գմարմքին գյահավիմ 
արարէրաէջ ասկր ♦ ՀՀևսցևԴր զյթէրգյսնգձրդթ ք և֊ գիտասցևն* 
էրքմ֊ե արքրուոյ հար էրա/ ե ղԱապաստակղ * և՝1– թփ 
դարձաա֊ * ||ք մինչև֊ ցայսՀր ^^րծ-ոա֊քտ կոշին տևղցյե • 

\ճսկ իշխամմե |9յէհ՚րոմսևրաց 9ի մկի ս&ց էր աք կտրէրաց 
ղթրմապ էրսն |^աշչք1Էշ^էտսքյ ք որոյ սնոմմե կր | |*ձ՜4«էօր^ 
կես 3 ♦ և. տարաւ֊ փախստական մինչև֊ 9ի գլուխ լի*֊ 

1 ՀՀերկոա-ս օրինակս լ*ք»է 3 ֆէրրկոսս օրինակս պակասկր 
4ա1է^ք^ ^^.՚Լ 4«*քէ^ք հասսս.աԱս աԼաա1էԱ 

9աի 1"յ* ^ էէ^ է>*է ♦քՓ* 1է«* Ւ«( պաեուն "թրմին ուպ^եյպր 
^ «I «»ք«»4ք **՚լ որպկէ յիշաաակի ֆսսա֊ 

յ*^»»–էլ * րև. ըաս Սրիչ/ ձԱուագրայ . դի Ար֊ 
2 *|ւ միոէ֊էՐ ևեթ օրինակի *|* էօհ կսւ. ԱԱ/յր ունկքն * 

ա^թեատ<*»|« է 

հյԱ*– է|, 1 
Լ^յսււ 



Յօ * ՀԵնՕքէԱՕ 
րթքհ՝ ընդ դիտան վայրուչխ • |^ւ իբրև եհաս նմա յ 
յխդդեմ* դարձաւ || %ետակեմն 9 և եհար զթադրձսնս^ 
բա • իսկ նորա ջեսսեալ յաբէնկր խսցուձ^ին. $ ա^*փ; 
պարեալկտրեաց զթ-իկսմնս 9 և պարս/նսէյաւն 9ի բ*ձք 
քխկեց 9 և պդի նորա դարահոս արար » զոր և Ս^էա. 
սակալ* կոչեն զս/նսւն տեզցքն % 

)՝»կ իշխ"&ե ^յ՚ջա֊ց * փախսւցեալՀինոյնվայրս թսլ 
դեաւ ♦ զոր աեսեալ իշխսէնին Հ*յէծրունեաց* որպես 
թ՛ե քխդչքես*արար9 և զնացեալմերձեցաւ աս֊ նա< 
ճւ յամնկարծրակի յարձակեցաւ 9ի վերայ նորա » 
նսրա փախստական եզեալյ/նդ ս/եդաոն 9 կտրօն վաքի 
տի ե*ժնց քխդ սիրտ նսրա և. ինդ քեարդն 9 և անդՏ/և 
մեոսսւ % \ճ*կ նսրա աոմէալ զերկոսին երիվարմն և 
դարձաւ ♦ ճւ ամնուամնեցաւ տեղին այն |\բքուգ ձոր է 

|^ւ իբրև– դարձաւ. անտի , եկեալ^հանդիպեցաւ գի 
^ֆեմետր ճւ իշխսՀմս | ^նգեդյոսէն մարտնչեին ընդ ^ 
մեո/նս է նսրա 9ի վերայ յարձակեալ9 կտրեասց 
գաք ոչ ուս նորա 9 և– 9ի վայր ընկեց ♦ և կտրեայյ գգչա^ 
քու֊խ նորա 9 և ձդեաց 9ի մախաւլիւր ♦ և– դարձա»֊ ւ 
|^«֊ յարձակեալ 9ի վերայ զօր աչքն 9 յանիՏնայ կստս^ 
րեսէէ֊դիթ֊աւալասՀնեին իբրև արս հազար երեսուն 
ճւ ութ– ♦ ճւ պայըքն մերկացուցին տ 9ինոքն պատե 
րաղմին եսպան *ՀԺրմետր քքրդի \\*ոնաՑ իշխ*ժնին ♦ որ 
և մեծ՛ սուդ եհաս իշխամնացն ^ասյոց տ 

\*արդ իբրև մեոաւ *Հ*եմետր 9ի նոքն պատերազմին ւ 
հնչեցոյչյ իշխսքԱն ^իւնեաց գփոգս պատերազմին 9ի 
խաղաղութփ ♦ և ըւեցին երկրրին կոզմս/կթն 9ի կոաոլ 
րելոյ գմիմեանս % ե) որ իբրև տեսքն արը կողմանչթ» ։ 
որ .թուրմին եքքն 9 աղաչեցին զիշխս/նսն 9ի խազաղուքա յ 
զի թ֊աղեսցհրն զմեոձրալս իւրեսձնց ♦ և (ձ-ոյլ ետուն % 
|^«– ժողովեցին զա մ՝ կոաորեալմն յերկոցունց կ**զ֊ 
մանչի» » և հատեալդերեզմհ/նս% Աքին զնոսա 9ի ներրս յ 
և կս/նզւնեցին 9ի վերայ դերեզմս/նացն արձանս 9 և 
դրեցին 9ի նմա սչյսպես ♦ 

1 > մէում՝ ևԼթ օքփնակք 3 8Լբխ» օրթոսկս ^ է^ր 
• Գ Պքլ–ս “7Լ *»ք*»ր * 
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Եհ֊ՀԱ&Ն «ՐԻՕՏՕՍԻ 

Օաք» գքէրցէխ և հե-Ա^արի գրՎ, և. յո/ս և. 
իամայևլացի նշչմնաւ. 1 * I/*– էհթէ-՚^տ Հրե-կօթ-ա 
աոՅաևէ յիմնաէինևսէն տևպոքն • և. փաւիՅ՚ապկս կոչՆա^ 
կան արարին սրբոքն *Հ՝*րիդսրի 9 և. թտևանթ մնացին 
աևգձ-Ն տ ^Հմաէտ 9ի դիտանոցն Յնացին ք և ա^լ ղորթն 
9ի մարղքքակին իքևսքնս կաչևալ աս֊ աղթևին 
ա/նաաաո-ին տ 

ք, *Է յա՝1րոցհ^ ե՜ւէւպյ երկատ ք/ևդ. Նո/Տ։ 2է»է 
հյապարՀ ընգ. ար փախաոակս/Խ գՏաւրատ ւ |^Լ ե՜կար 
Գ ՚Խըա Գ^ՂՋ՛ > *1՝"1ըրեր3ար .րս/ևպի ՚քփշերր հր* \\աք3 
մինչ՜դևո– ղայստ աո֊ ափ ամի այդևսաամնևաչքն 9 յասն^ 
կարձ՛ակի ձագևաց ց/ււ սաստիկ աո֊ա» ևլրս/ն ղճա^ 
ո֊ագ այքժս ^էերԼպ^Հկս/Ան |ի նշխ արաաքն* զոր պա հևա է՜ 
ևր ոթթովն Ղ՝րՒՀ"Ժ 1 I/4*՝ %/^ճ<քք^ ձագևաց 9 մինչև, 
ամ* րնակիչյթ գևղքն 9ի դուրս ինթ-ացևալ արթ և. կա^ 
նայր ձևրթ և սպասքր 9ի տևսիքն 9 և. հիացևաէթ սկսս/ն 
ցցքս/նա/ է | \հ. նոյնժամախ բարձևալ տարամն վնրչր 
իոսրմն մինչև. 9ի մկք գևզՀխ 9 և. պաշտոն ցնձսԼթր կասլ 
աարևալ մինչև, ցաո֊աւոսքն 9 և. 9ի վաղէմն բարձևալ 
ևկստ յ\^արձսքմն 9 և. ընթ֊ևրցստ պգ.իրև % | \<ւ բազում* 
ժամս արաասսւևալ սրբսքն *Հ*րիգորի վամն 9ի զուր 
կոտորաձին 9 և֊ ապա աոձրաէ գաք թևին \\*կր*ոչին% 
տևաոՏնագրևաց քուրք պամ* կողմամիզին դաւաոփն 9 
աաերչավ. \քպիցէ Գ 4էՐհ/ ^Խէս ^"ք^՛ 
պահևէ*ի թ-շնամևաց ♦ և֊ թ-կ վամն մևպաց աանքևպան 
9ի անկ– 9 սակաքն թ-շնամիբ սորա մի յևրկարևսցՍն 9 
պ/լչարևզթսաաակևսցին տ |^ւ մի հևրՏոլյսձոդթ բնա֊ 
կևսցևն յա/սմ* աշխարհս ♦ աք որբոյ \|արապևտին է, 

1 6նրկուո փջթափկս «««^ և. ն ք/և ք^է է 
V*# էշ**–* 
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պէչքէ քեքտ և. պահապտմե 9 և. աֆսնդամաքե էպէցինաանա 
այս չթեուած յաւփաենական ապդաց յազցյս տ 

|^ւ աոացէալ մե՜ր պամէքԱե 91ասքե դղրդէ 1 * 31՛հաս յա* 
կասեք ս մէր » |^Հ. էբրև էկստ Ւ9ա–Ք– յ(&քեա1լեէսքե տևէ 
ղէմե $ (Հեղ աաւյսք էպեն 9 ա/էպլէշխամկլն Հ^ասլոց 9 աւէտէս 
տաքով֊ ա/էալ էքՅ~հ *կ*էմէար կործս/եէցաւ է |^ւ էբրև. 
էկստ 9է տևղքքե 9 տէսստ պտէղէ կո-ոչ/ե րասեդակէալ* 
և– պկուո-մե 9 աո հնգևտասամե կամեցան հր 9 ըե*է քաքա 
թաժամեէազ է |^լ պաշաօնէայր կոոցե պագաղակ բար^ 
ձէալողբյպյ/ն չարաչար ք որ և դևրե 9Է լա է քիս մարդ^ 
կսԽ կոՏրկիե* ասէլովօ \| ասյ ւԱրզյ պէ և. ոսկէլտ մարգ* 
կասե մէո-էլոց հալա ծ՜ էն գմէալյէրկբհս % |^ւ մասրդկո 
րէքե տէսլէամբ որպկս քմևաւոլտ էլէալ^ գնացքն 
տէշատէ կուոյսե * | *սկ այԱթ * է դէւ-ավե էբրև պսլէ֊ 
է՛ակս անհուն բապմուբ > կամ՝ թ֊հ որպկս (Յ֊ասեձրամաքՏր 
աաղտարավա աքեպկս յարձակէալյշ 9է վհրասյ բաղ^ 
մույրե $ և֊ պարուրմսե աս– հասարակ Ակէալ թ֊ողքքե էբլ 
րև– գմէաւէալս է |^ւ֊ մատուցէալյՄբյն ^ՀտԷգյարԷ քբժրչր 
կնրաց ալեոսա ♦ և. հրաաՌսյէաց կորՏրաեէլ պ*Հ՝±էսսնհս ք 
րամեալէ պվեձ/ա կբ% ևրկոտասաե կամեցան երկասյեոա-է^ * 
\ճբրև– մատ էսն կսրծամեէչրե Հէ ն/թո^յրյ նսրա $ պոր տե\~ 
ս1րալպաշա€>եկէցե% բապշ*–ս ողթաէթ 9է վէրայ յար^ 
ձակէրաէթ ք ասկրքքե ♦ |) ^էոցուտ նախ մե՛ր > է ապա մէձԳր 

՝վ»սամեկս կործսնէսցէ է | ±սկ պօրաչքե 9է մկք աոձրալ 
պյբուրմսե ս պասեքն արս վե՜ց • և– ապա կործաանէցքն 
պ դո արաս մա հուն է դձւվխ ձայե բարձէալյ ասկքաե « 
|ւ14«քէ» ե. դուր ՚րքէ՜ւլ աստքո հալած՝կտ ք բայց ոլտ 
ասա կամքնլնակէԱ և֊ նոցա մքալէցէ հոնցէստ % կ\այց 
չխ ասե հալ ատ ալք ♦ պոր որքնակ լնդ ղրանս րաղստէ 
ջբրթ բաղում* մասն են ք նոքեպկս և– այս տևպէս դուռն 
հր դէւաց ♦ պէ ալեչափ հքն դևվխ 9է տէպոքն 
%հ ք որչր*փ 9է սսնգարամէտս ասե դե դոց % 

| *բբ1ւ կործամեէցքն պօլտե պկուաւան ֆ սկսաւ սուրբե 
€| տէգոր հԷՏն արկասեէլ էկէղէցւոյ է |^ւ վասե ալի ոչ 
դղյր նոցա նէւթ– պատրաստ $ աոձրալ րարքաես ամեկաալմս 

1 Հերկուս օրինակս քէքք "5* "ք էք էքէ""^ |»^–«^ էք 1*^"*–^ » 
է՚քէէ/խւէ-տՐօրինակի է և էքք*» և քևպաԽ կ քայԼա*^ 
3 8երկովս օրինակս , ՀքԱ *էղէ)ք՛ պ~րՌրէ,ն 4 
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էս անտաշս > և– դ֊տէալկէր 9էքխակոսխս կսսոչխ 9 սկէղխ 
աաարար ևկէղէյոյ 9է տէղիմե՝ ասր կոսո^խ * | մրմևրարէայ կ 
կ-ր լէստլ ըստ նորթր չափ։*յ տ արար ամևդ ասուրս ք 

֊ էրկոտասան 9 էս կամկր փեչի* արս սրրոյ 11 արապէտքխ ֆ 
ղամկմհ աստ ղխէլյ քայց »ձ հաո՜ հրամեք* 9է սէեկ * 
\\յլ զհա սարակն Խսձրալղխկր \է տապս/և բրտէայ* 9 
ԳՒ հ”ղէդ& հ է՜ ^.ասկէղ^Խ ♦ համս ախարէկ #լ կ 
պարսա ոսկաէյպաաէլ ղմևոձրալմարմթա մարդկան % |^լ 
էդ. փա ոխ տապամե 9է նոխ պղեձէ աապահաԽ • և էդ. 
ամևդ գափ ակն լոսսոյ 9 զոր էրէր 9է \խսարէոյ% անուն 
էԷգրմԽ % «ձ էթէք յայտԱապէքս ոսմէրր դնէր 9 այլ 
գտէգքխ ՝է էաէոսկ կաղմէրաէյ էս 9է դէշէրքխ աոսէալ 
րրէչս էս էս ՚^րլթԷս/Աոս էպէսկոպոս 9 բրէյար էրկոս 
աոնաչափս $ արկէալ 9է նէրրոյ խէճս ^րարաեց 9 և.է*, 
արար անդ. ղեշխարս սրբոյ \| արապէտքխ տ |^ւ այս էքքխ 
զոր է դար ♦ պաֆ թ֊էքքե մքխչև. յար մուկս 9 և. ղձախ ձէոն 
թ-Էկամբև հաեդէրձ 9 էս պոսկր բարձոսց աքակողմս/Աե 9 
և– այլմաեր ոսկէրս 9է մարՏեոխ • | *սկ Հթ-անագփ^ 
նէքէն զէէլուփն և յլա^ ձէոն մթաչև– ցդօտքխ գամ* հա^ 
աէալ քխդ մէք > և. փարսախ է դար 9է կաաձք տապան % 
Օ. էր թ–կ ստոսդփս կամիր է ման ալ ց^Հէսէդյն էխարդ, 

աէանէլ ասորէ էսկ հարցեր 9 և֊ նա ասէ ձէալա \.^սնգի 
\\արապէտէն արս ամեկէամե դբրմէն |\րշակունէ 9 թ՝գաս 
մի հէաափ դասն էս ղբէսէրսսնշանէն 9է մտէրխ 9 կէքԱ թ-ղաս 
բարձր 9է գԼրսնոխ և ^§աք$1է էկէղէցսոխ ք Օ որ դրէալ 
էք սուրբն ՀՀ+րիդոր 9է տախտակս պփաձֆ 9 1և էդէալ 
9ի բէմի էմսդ թ֊կ կքխ ատ մէ էշխէսցկ մասն էլ քխդ 
դոսոն էկէղէցսոյդ ♦ դի. մք կ"խէքոփ ղսլատոսակսն 
նշխարմն 9 անհաշտ խրսովոսքձ-Էւն քիցէ այ քխդ նոսա% 
որ մտսնէրէն էս աէխարկէն քխդ նա Էսկ • զոր և– 
սէդմն էսկ քխքխէրցէալ կ գա ախտական % 

\%սկ թ֊սնադքնկքն աո- նոխ սէամս հոսպ քխդ 
ձախակողմ* սնկէէնքխ 1 2 ♦ և. ախսխս սնյայա կան 9է պսՀ, 
հէստէ 9 պոր և. թ-կ դտսէծէլ ղր կամի րևձրրսաչխ նշա֊ 
նրտ չիր հնար 9 էս քառասուն կս/եդոսե փորէյևն ♦ 

ղի պատճառ– էրա էխ այս էղէս * ԼՀորժամ* պահէցպր 

1 Հերկոա-ո օրթակա * ք Ժ*ր էահՓ 
2 0երխ •բթակս խ) * 

3 
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վնշիոպա սրբո/ն 9 երիցս սէնղյամ՝ եուՖր սըյլ 
^ ^ հոէնղձրրՀ 9 և֊ յարա֊ցեալ տա֊ 
րա&եաց ղՀեաւյ* իւր ընդ արևձրլս ք ճւ ասկ « 

|Ն«ւա.ա6՜ աստոայեոց ճւ %9ր տերամնց 9 որ կաասասրես 
ղիումս երկիապաեաց րոց 9 ճւ ոլ ոհզթևս առնես 
ղաչամնս ո*ի»ոցի1լ որ խնդրեն 9ի րքքն* դու. ո9ր 9 որ պա֊ 
հ^յևր գաա և. Փ&ևր յթչև–՝է աԽպէս յայս , Տգձրա ղաէ 
րո 9ի վէրայ տապամնաց ոոցա 9 և֊ կկրես* ամնվքթար քզ 
րոսթ֊բ յ»ս*ք ղոսկերս ոոցա ք դի մք ղթ կարաոցկ հա֊ 
նել ղսոսա աստի և դտանել մինչև֊ յօր կատարաեի 
աշխարհք* և նորոգման ոոցա ճւ ամ% սրրոց » 
և֊ 9է սրրոց ղթ թս/նայցէք հասնել աղաչեմ% մի լուփցեա 1 
նոցա աղօթ֊իցն • այլ որթ յաո֊սոաք^ և հաւ֊ատաիխլքն֊ 

- դրեսցեն ղռմշիու/31րիան 9է դուռն սրբոյ \| արա պետիս յ 
բժշկէրսցևս գԽոսա % (՚ա^ ւ^Տւ թ֊էք կավխ բո ԷցՍա 
թ-ողուլվնոսա 9է ցաւյս իւրեամնց 9 ղի տանթես*լ մարմԼ 
նով^ ապրեսցքն հոդւոաէ֊ 9է համն դեր Հեալդատասաոա֊, 
նքքնէ՛ \ ճոկ զդասս պաշտօնկից սոր՛ա պահեա 9 որ ղգ֊ու 
շութբ&արւայեն յշեդլ1ւ սրբութբ 9է *Ծբ եկքտրղեցւոթս ♦ 
ղի դու. միասին ես կարոդ յամենասքնի 9 և րեղլ փաոզլ 
յաւիաոեաա/նս » 

|^ւ մեր ասացեալղաա/կխն 9 եէքն Հասքն յ&՚րէլնէց որ 
"•"հր ♦ \էղէցէ Ք^Ղ. "րպհ" *- կա*է"» փ որ. գ^ոցհ ըղ֊ 
դոսա համնելցյ պատճաո֊աւ1 • և որթ եաո֊այեն քքնՀ *աբ 
ճւ ամնկեղեաւոր վարույթ 9ի տեպւոթ դ. 9 մասնակից յի*+ 
ցքէն դոցքքն բարեաչքն « |^հ. շա^էալ եաեկեցաււ տեէ 
ալքին է |ևքք 9ի աքաղիւն աեեալ աոյաթի ||իւնեաց իշիասդ 
նքքն րուրՏծ աֆ 9 աղաչխքքն՝ ղ&աեկեալ տեղիս դաա/ն^ 
Հուսքն ցուցամնելև. ղայրոանս գեամնափոր տանն • ճւ ոչ 
ասաց 9 այլ մեաւաւ 9Է նոքն կախաղանին % |^ւ ոլ եղև֊ 
հնար դտամնել թ֊եպկտ ճւ կարեկրքքն ընդ հիմամրյքն 
եկեղեցւոյն լինել, ուր մրմեարեայ տաճարն կրր է 
Հանդի հիա/ծ եկեղեցւ֊ոքն եդասւ. 9ի նոքն տեղիս 9 նոքն 

չափոֆլ լաքնութ–իւ5*ն ճւ երկասյնուիՅ-իւՏմև ♦ բայց միայն 
ղի նպթա յարևմույոս երկրպադկքն % ի ոքնպկրս վքմնկքԽ 
ճւ ղտաճասին ^իսամնկքքն 9ի աքեր բերել որ կր աո.. 

1 Օերխ օրքէնակս և ք «ք գք,Գա»գ\է պքա»ա յ.«ք հա%±լայ |«լԱ ւ 
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յ-րղ– ազ^րրս յար^–^էէՅ կոլ–Աե* "քպհ– ^«֊» 4ՈյւՀ 
մարգ ոք հեո֊ի ոլաէտքն ւ 

| *բրև֊ լցանն ոցա անդ աւտա-րթ քան 9 երթ-եալ իշ^. . 
խամմև ||^ւՏր^այ յաւամն հ^սււււյ 9 հաւ-անեցոյց գզջրս 
գեգջն% *էա§ *է մկրտու-թր^ որթյս/սձն աո-քքե և. ե՚կէֆ 
/Տէգ. նմա * աաձրալսրբոքն *\՝րէգ*րէ ^յս^/յէ» 
քո*ա * է 2ոքքԼէ I ^յծէա/եայ 1 և. մկրաէրաց ղՆոսա . որ կր 

, յ^րևերէէց ք«4^ հ^դհպ \\ա2էկճից \\ստՂջ**ից րե-ր^ 
գԻ է |^է մկրտեաց էխաաա ^րիստոսագարդ օ ծ մա մին ք 
առնելով հաւատացեալս *աբ երրորդումն է |^ւ ևրԱղ, 
յսյ &%» ար՛ ^ հր^էէ^Է Գ 4էրս 4”՞^ 
լոցն • ճւ. կացեալ է՜ր էս ժաժս լայքն 9Է վեր այ սխրալի 
^թահանայադործու֊թ֊եսքմն 9 ե– անդէքն ծ՜ած՜կեցաւ. 9է 
տեսոգաչխ է |ք\ւ որթ մկրտեցան եքխ 9 արթ և. մանկտի 9 
ոաէէր հքխդ հագար և յիսան * |^\ւ աոձտ՜ալ ա Հհ Հր֊ 
սա 9է տերունական տաճարն 9 և. տոն սրրոյ \|արա^ 
պետքն տայր կատարել որ օր մի եր նասասարդի « | 
տու֊եալ գնոսա 9է ձեռյս ^թահսնայիցն 9 ետ տէնելի 
դեւղս իւ.րեւմնց 1 |^ճ. հրամայեաց թլահանայիվն նշան 
փայ ահ՜ այ կամեցնել ուր էխշխ արան եդիտ 9 և֊ 9է մկք 

> գմրգջն ♦ և. դիանալն անդ. ա/կրտելյ |*^»ճւ եղևԼ այս 
աաՐ9 ժողովիրլյտայր *պն *Հ*րիդոր ալմանկասնս թրաՏսավն 
և. գսլաշտնեսայս կոտցն 9 և. աղաչեր խոսա դաոնալ 
աու &ր ած՜ է \ճ**կ նպթա ոլ աոնսւվն յանձն ք պյլ •**֊ 

. սեխ* ցիշխանն ♦ Օ այս բանս 9է միտ ա*ւ*եթ » ոք 
ապրիմբ փոխարէքնս աոնեաքթ &եգ + ճւ թ՜ե մեէւօնիաքթ > 
աստոա֊ածլն հատոա֊ցանեն պվբեմ՜ս մե՜ր տ |^ւ. լոաձրալ 
պայս իշխանն ^նդեէլտամն 9 էրտ տանե՜լ վնոսա9ի (|)ա/լ 
տա կարան յաաալսհթն 9է տոն բանդի արս չորեր հարիա֊ր 
երեսոն և ուվՅ^ գերծեալզդեսնոցաէ 

յոյժ ղւսրմանաչի եք **եսիլ նոցա 9 .թսքնգի 
սեևթ եքքե և֊ դի սալ. որթ և գագրատեսակյ» 9 գի ցեղով9ի 
հնդկաց եին 9 ՝\\*նգի և կո֊ովև 9 որ յայս տեղոջեին 9 
պատճառն այո ե * *\*եմետր և ^Հփսսճաե իշխանթ եք*** 
հնդկաց 9 ե եղթալՀթ ցեղոաէթ « դաւ. իՏն խռրհեալ 
նոցա * | փնաղթեասյ արթայքն իւրեանց 9 գոր իրագեկ է 

1 8օրէնակի մէէոյէ ^ ՀաքԼ • պ^ր և այլ օլփնակ լոսւաձյսե 
^ եյու է 
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ղէաչ արթայք/ե9 աո-պթէ զօր գհէտ նոցա 9 կամ՝ ապա–, 
նս/եէէյ կամ*յէրրկրէնհաչա&ակաե աո/եէլ* նո^ 
ցա Հ-ալ մազաւպու.ր ս/եկս/ե աո– թ-ադաէ-որե || 
*ՍՕ*ՍՀՀ*հ • ^ ^րտ ***ոցա պէքկէ/ի աա€°**՚Ս հէէ*ա֊ 
%ոա֊թֆա ♦ զոր թկթէս/կթ շք/եէրցք/ե բաղպբ ք և– կոչիցթե 

• Ա/շ՛^ • (1^ ^կ^ալյ\\շ^ոՒւ^,տ * ^ ըզ֊ 
կու-ո-մե գայեոսիկ յաեոմե կո-աքԽյ/ոբ9է հնգիկան պաշ֊ 
տէք/ե է |^ւ յէա հքեգձրտասս/ե ամի սպամե թ-ադաւ-որե 
զիրկոսթմե էզըարմե 9 ոչ դէտէմ՝ էձ֊է վաաե էր 9 և֊ 1րտ 
գիշխանութե էրից որդ/սոց նոցա \^ու.աո–այ և– էրղաԼրայ 
և Հ^ոոձրեայ $ |^(յււսււ«. շիեէրաց գաէ-ս/Աե \^ա–աոսա 9 
և- վամե ս/եուաե նորւ&իոչիցաւ. ||»ւաւսք է | *սկ 
տէս շինէաց 9է զաք/Քոի ս/եդ էէ-ր աԼեԽ*ք և կոչիաց զա– 
նուննորա ||՝է/յքա^ է \ճսկ Հ^»<ւ էաէ/ե շթեէրաց էէ-ր 
ա-ս/ե 9է պյաէ-աոհա ^1| ալոմե/րաց 9 և– կոչիաց գաեոմե Գաս– 
բա Հ^ոո-ե-աես տ 

|^ւ յե՚տ մամաեակաց խորհու՜րդ 9է մէք առձրալ 
\Հոէ–աո֊ և֊ \ի*1րղտէս և– Հպոոձրս/ե 9 էչիալյջ 9է լիաո/ե 
\Հ\արթէ–այ ք և– գա թե պայե տևղք/ե ր արև հա մ՝ և– գմրղիլ 
ցէկ ♦ գի չխդարձակա-թ֊էւն էր. որսոց և– հովասուքե 9 
խոտոյ և– փայտի աո֊ատաձԽ§մե ♦ և֊ շթեևցթե ս/եդ դասակ– 
տակևրտս • |^ս. կս/նգնե՜րյթե էրկուա կույա-ս 9 ղմխ/ե յպ, 

հուն *էսաեէայ՝ր և. զմքե/ե յաեոմե *| ՝*հրմերտրերայ % 

էրաուն նոցա 9է սպասաւորու-թ-էմե գազդս էէ-րէս/եց է 
*\փսանէս գի զէսաէ-որ էր 9 և– վամե պյեորէկ նորա 
պաշտմեևայ րե դէպլ էքքե (Յ֊ողիալ* զոր հրամայէաց 
էշխամե կտրէրլյ իէ ապգն այե յորժամ* 9է *|^հք զ֊եէրլ, 

ձս/ե ք չէքքե կատարէալ 9է հաա-ատսե 9 և– զհպյր^է °֊ 

րէնսե չիշխէթե յայս/եէ ոմեէլյ այլխաբէա-թփ գասյս 

հնարէցս/ե ♦ &՝ամ* մէայե թ-ողուլէ դչուիս մաեկաեչիե 9 
զի գչգքե տէսնրալ յէշիսց1րե . զսչաշտմե պղ&ոէ–թ1ր Էւ~– 

րերւմեց է յՕ որ է էս աղաչի մ% ղձէրզ 9 ղգ֊ոչշ կացէթ գի 
մի այս և– 9է ձևրա-մ* էրկէրգ. սևրմս/եևսցէ 9 և. մի լի^ 
նէջիթ ըեգ ս/եի&իւտ * |\յլմիթ յաս-աիիքմե դարձրուք 
9է կարգյս և 9ի բաես % 

\*բրև– հէմնարկէաց*Ծչքե ^Հ^րէդ֊որ գիկէղիցթե 9 և. էդ 
ս/եդ. գեշխարմե 9 և կաեգնևաց ս/եդւ փայտևասյ *եշաե 
տէրոմեակաե խաշին 9է դա-ոՏտ ևկէղիցոյե և– 9է տէրղի 
կո-ոչքե Հ^ԷամեԷայ 9 և էքթ֊ալս/եդ պաշտմեէայս է^ 
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կէրղէցոքև պոնտոն և գ\\րենիգես է գՀքպիփան 
հայր հաստատեար վսԽար քխգ Օույսմի իւրով* և է 
թալ *ի տեղոքն արս կրմեաւորս լլաո֊ասան և երեր 9 
և երկոտասաե դաստակերտս ետ նմա ք գի տեղեարե 
&աո֊այեսրէն % / մքքմե \|/ււա/ւււ ք և \\*եղսէի ^ 
Հ\րեխ և |)՝»Լձէ |Հքոլնի և \|եղյ^էւ^Հուգու % %|\ււ^ 
ղի աւաեր էն Աէքթա մհր&ամհ՜&ր , որպես կայ *ի *ԷըԷ 
իշխւմեարե մավի կոն են իր տ \||քսասւ սաներ 
երդահամարս երեր հագար և֊ երկոտասաե 9 և֊ հե^ 
հմրալս հագար և հինգ, հարեւլ>է Լ\լ 1 հուխս 
իննհարեպւ ք և֊ հե&եալս չջրեր հա րեւր % |^ւ || քո չքեի 
անի հուխս 8 հագար քքմեհարեւր և֊ վեր ♦ հե հրե ալս 
եւթնհարեւր 3 ք և– հետևակս հագար և եւթն » | *սկ 
յ\|»եխ * հ՜ուխս հագար վերհարեւր և– ութսուն • հե~ 
հեալս հագար և. երեսան 9 և հետևակս չջրեր հա^ 
րեւր 5 է || ետերլթ 6 երգս հաալար և վեր հար ի ւր 9 և 
հե հեալս ութ հարի ւր 9 և հետևակս վերհարի ւր * 
\*սկ |\ււյլլւ»ւ. 7 ք Որ թարգմւմեիրագւՈսր կայեաե 9 հ՜ուխս 
երեր հաալար և երկուհարիւր 9 և հե&եալս հագար և 
վրաոյասան 9 և հետևակս աալեվեաւորա ութ հա րեւր 
և ֆաաւասան 8 > և տի գա լորս վեր հարեւր և ոսթ֊ 
սուն ♦ և պարսաւորս երկերեւր և ութսուն % |^ւ լնգ֊ 
արձակեալ ունեքն սորա իւրեամեր խաշամնար արօտա^ 
կամես գգաւաոն աշտէ/եիր % | այս աւամեագեալթ 
*ի քնե տուեալ ե(խ կո֊ոչքե 1ի հաոայութիւե 9 գջր և 
իշխավլխ գարձեալ հաստատեցին *ի սեր եկեղերոխ 
յա աքս երեսուն և երկու թուովդ $ ՀէԱքն այսպես կար֊ 
գձրալ կ սրբոքն ՀՀ^րԷգորԷ , . 

յետ երկոտասան աւուր երթեալ իքաեեայ1 
քիյ>ազստագեվն || եղտխ և ամեգ երեկօթս արարեալյ 

» Գ^րկոա-ս օրինակս Տ"*–^ • յպխ 
րաւաՐ օրինակի ՝խք+»աՏ% 

2 Յ^քէ"1–*» օրինակս է՛– ի|(*^ք« 
էրր* ր ն5.յայը$է–$ր իւ–4ք«»յ.* 

3 &նրիս օրինակս Հագաք է*–քԱ» 
Հոք հ**գ*»ք «*–^ * 

4 &ձրկ–֊» օրինակս կէ«* 
5 Շնրիս օրինակս 4նծ*է«*Լ« "4 

հաքիսք » Ա Հն*ն.ա\ա Աքհաքիսք ։ 
* 6 Ի քխէէսր գինակի *հ»4*՛ 

*։ 

յՀյլ հՒսն չԽ * 
7 &նրկՈէ–" օրինակս ^ագրսՏ է 
8 8էրի" օրինակս ^ծ»էր«»Լ» կ֊ 
հագաք է» փաաաօաԽև , ն» 

ադֆՀ»աա*քօ ^ փաաա֊ 

9 8*քք" օրինակս ք 4>ք–յ 
էէյ–^ ^ Լ* */*է7֊ 
Ըէւ-էէ օրինակի )աՏ* • 1ւ *ի քսւ 
էԱքքԼ յաձ» և » 
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է քի Գէմաէք** ^ "ՍԸ ^ ^ էարկ% էրթ֊է 
արթ հիւյսիսոլ դսե» 9ի էքերայ մեր * \ճ**կ մետ դհմ* 1ր^ 
դեալկամէստ անցանել յալնկաարա գ֊ետոքն յամիոց մի 
կոչեցեալ կ^նարձեհտ 1 է |^ւ իշխանրն անց ե ալ գնաս*֊ 
ցին մինչև 9ի դոսոն 11 * ու֊լբագաբքան, և֊ տեղեկացեք 
գի #»ձ ՚ԷՂյՍ 9 ^ ասէա դարձան և. եկին քխդ աաւյասք 
մեց « ճ. դարձուցեալ պմեգ յեգերացն | տած՜սհէու. 9 
սմսհտ անցեալ մտէն 9ի տագստն է լաոսսք ադյալն ք էակ 
ոմհհտ ընաէ մեգ երթ-ալքհ» տ | *բրև հեո֊ացստ 9է դե– 
տոլն իբր ձիոլ արշաւ֊անգթ երկու, կամ՝ երետ > և իբ¬ 
րև մերձեցստ աու. փդրր ձորակին 9 և կամկստ անցա^ 
նէլ միաբան և գնալ ի տեղի մեհենիցև > տամեգի սձնդ 
իսկ հր խորհեալդնելգՏնացեալնշի» ար ահ» ք ապա քա¬ 
րիր կաո-աախ յասլն կոյս ձորոյն ոչ կարացքհ» սհ»ցսհ»Լլ 9 
X նստան \ |\^ա հրեշտակն յայտնեալ արգել ք | ՝Հ^և, 
գորիոս ք և ասկ • աճեցաւ. տր սրրոցդ բնակիլ 9ի 
տեղոքս յալս > և աքն% աք ասն ցուցանելոյ 9ի հեո֊ադոլն 
տեղեաց սանդի գզօրոաՏքան ալք զոր տեսեալ ա/1սրդկսան% 
հաա֊ատասցեն ատանչելեասցն ♦ ՂՀ*ք/ս *^ք1 պա**– 
2էաո–ս 9ի սրբոյն *Հ*րիդորե ոչ /ու.ար % 
Ն– անդ ձեոն ՚ի գործ; «4^ 

՜ դեցՈյէա ք ևնոլե օրքանակաւ. 9ի գիշերի կադմեցստ գտել, 
աշի նշի» արացն • և եդստ 1ի ,րարեալ տապասն աոնա^ 
չսաաի 2 պերկու֊ց *քքքալի»խ մերձ աաւ. դու֊ոն եկեգեցւ֊ոլն 
է/աքակոգ9ճն ւ |^ւ պմիա֊ս ևս գակէհ» լույսաւոր դնկր 9ի 
նոյն տա պասն քան ք յա պագս միշտ լսա֊սոյն զոր ուներ » 
|\«յյ զորս եղն » սքքս ^ Պյքմսնագ քանեք*** 
սարակն ք և ^ք| | արապետքհ» պոսկերս րարձուցն ձախ այ , 
և ալերկու֊ սրունսն ք և դմաաան քքնլոսկերաց ոգքաէն* |*(/^ 
*րր*յ(է 9ի ես ար իա աաւ. քան իա֊րեւսնց մասն ք գերկավն 
ոտ ահ» և պահեակ բաայթն % 1^^. իբրև եդստ 9ի ներս 9ի 
էոաասհհ» ռնւհ» արատն նոքնաամա ԽՈԲՈԼ֊% որպես աքաննակ^ 
է» էրան տեգրն ք և ծ՜ունր կրկնեալսրբոլն ՝|^րէք֊որի մերա֊ր 
հսանդերձ ք կնոյն ագօթ֊ս մատոսցւմներ աաւ. Ճր5* > ալի մի 
պթլ յանդգնեսցի աո֊. 9ի հանել գնոսա % |^«– նոլԽպկս 
է-էխ ձայն յերլ,կնէ3 , էրթ-կ զոր ինչ֊ իյնգչւէրյե՜ր՝ էղիցի » 

1 &օլփ%ակի մէոսմ՝ ^»՚Սր«Ն < 

2 հՀերկօսս օլփնակս քք> +աքէղԼ% կապանք է 
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և– ալ էտ կարէթ , գ-աս/էւէրէ պդասա % |^ւ. պայս ասաց էր ալ 
խաղաղացաւ. տեղիքս 9ի • և յ***յտսէ ե նշս/եաւ. 
րևձրո-ԱէԼ փափապյողացԱ էրթե • 

\\բգ ոս ս։յսոտէհ է՝ ղհԺ1 Թողհփ պոտւ պա«՚֊ 
մա գրի 9 մքքսչև էէարձևալ կրկքխ ղ֊աոՅտայ պատմումս 
9է §ար օն* ղի որպկս գայլս* էրղէրացն չէր մ՝ (քել գ֊ըէրաէյ 
նոիևպէքս և. գիմս չիշխէք էտ ^ւէլ1 ♦ ղի թ-ագասորաց Ժալ, 
մս/եակագիքտ էն • 

1Ն" պատճէքե աա֊աքին պատերազմին ^յէձս/եք/ն ք 
և. ար քխլ գարհ-էրցաւ. յասուրս իմ*% 

1 6^քա» պքԼակաա հՀ *էպ\ա 1ք*յլրէւ>*ք ք*լ 1» • 
ա)\& ւՒ 
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«ԼԱՍՆ *Ա8ԵՈն2.ՄԻՆ ՈՐ 8ԱՐՁԱՆՆ ԵԴ,ԵԻ 

ր. < 

>՚։\ 

I" ԺԱՄ1*Նա»ՍՆ յպխ*"հհ էք*–Ր ^հաս ՝Է 
արըայէ՝ թկ 1| ոստսնդիսնոս կայսյն հաւատաց 9ի 
*|> աճ ք և. դադարե՜ցոյց գհալաճոււ/ե ե՜կե՜ղե՜ցե՜աց 9 
յւաքութ/ւ կալևալ ղթադաւորութիւնն % ^սլաձ խոր^ 
հուրդ. *ի մկֆ աոմրալ ^Տրալ *ի դուռն կայսե՜ր վամն 
ղնե՜լոյ դաշինս քսացաղութեսն 9ի միֆի իւրե՜սնց 9 
ե՜կքն հասքն 9ի դաւաոն | ^սլահունևաց 9է բաղարալ. 
դե՜ղն ՍՃսնճկէրտ1 ւ ^**ըրաքն հիւսիսոյ զօրս –դումա ^ 
րերաէյ ե4խ 9է լքե՜ր այ իշխսնքն || Րաց ♦ և. վնա փախըսԼ, 
տակսն արարևալյ բե՜րքն մինչև. *ր\\ ալնոյ ՚թաղստ է | \ւ– 
ղևրկէրն դևրէ վարևաէյ տարսն ոգիս իբրև, յլաո֊ա֊ 
սուն և ութ֊ հազալIX ^բրև. և1խ պատ դամա լորն \| րաց 
իշխսնքն աո֊ թադաւորն ՀՀրդատ 9 ճև ինդրե՜ալ է*֊ր 
զօր յօղնակսնութիւն1 պէ մի տացկ* գճ՜րկիի** տսնե՜էյ 
և- թադաւորն ՀՀրդատ– տուե՜ալ ևրե՜սուն հագար 
րսնց 9է ձե՜ոն իշխսնքն | * ւդահուներաց 9 և արձակևաց 
յօղնակսնութփ || յրաց էշխսնքն տ ||^ ե՜րթե՜աէամԼ 
սօրե՜այ ժամանակս յամե՜ցին ♦ և– սակաւ մի դե՜րութ^խ 
դարձուցքն ♦ և. ևրերյ* իշխսն ըմբռնեցքն և աճ՜ին ւ |^«– 
կողլքնապահ թողե՜ալ երկրքն 9 և քճտեանր դարձսն 
աո. թադաւորն տ 

\ճ**կ էմ* աղաչե՜ալ վԾրն դնալՀի վանքն իմ $ 
գըը քնրն հիԱնարկեաց յանուն նբ \| արապետքն ♦ գէ 
կա/ր լոկ միայն հիՁևարկեալյ Օ որ թադաւոլն իսկ 
յսնձքն կալեալյէ ալ9ի տեսուի տ և դև աչքն՝ զոր հէւքնալլ, 
կեաց ք և. ^րլէալյ\^աշտից 2 տեղեացն թադաւորն քնդ 
լե՜ռնակողմն դնայր տ *|\սնղի ոմսնր տեսեալ ղւյօրսն 
Լ^ունաց 9 համբալեցքն% թկ իշխսնլն հիւսիսոյ թա^ 

1 Օ&րկսւս օրինակս |ք«ձա^ 2 Գ^րկոլա օրինակս *քւ 
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դաւորէԴ, Նոճդ ցօրգթ գո/ն ՝է հէրայ * Հ0&պէ ՏքԳաա 
բագսւմ՝ գաւաբյս և֊ չթապատս կր փէսցա ^բթւԽդեալյ 
և֊ վաթ֊սուե հագար արս 9ի գերութ֊իէձ% իքուցեալլ9ի 
*է*ութե է տեպեկացաս թ-էք Լիէւնաց գօրլն ե(քե9 
դարձաւ 9Է գ֊աւաոն Հ^ա^Աւէ^յ * էս >եէխ բասԽակեցաւ 
9ի 71ԸաԷ* \\րձս/Փ՛ փրմն ըեգարձակուիՅ֊ե վայրուցն % 

\ճբրև. եկսՀթ 9Է տեգին քէմեԽէխեսհ» քձադա^որաւֆ» 
հէմևգերձ9 ԷսԽդԷր արարպթ | *նաոնի և– \|հ*օնէդեայ %\*սկ 
պաշաանեայլն ասէրն ♦ 1Ն" ա§Ր մի է է սակաւ֊ քքեչյպա^ 
կաս $ մեց վէաոսա չկրվի տեսեալա |^ւ տրտմեցաւ յո/մ 
թ-ագաւոբե 9 գի 9է վացնքուց ցսԽկայր տեսասելյլԽոսա ւ 
իսկ *պքե <\՝րի+պ՛ աս֊ստեաց ԷԽ դրակս գիքյլթէաևոս 
եպիսկոպոս հսնգերձ ե՛րկու, սարկաւադգթ 9 պաաուկր 
տուեալ նմաՀ եթ֊ե ըեդ. աո-աւօաԽ ելանէն յսաԱտա^ 
*4*> ՝է ր§ուրս ուրէտ , և դու. էմնդ կաց պդդյշ, քի մՀ 
գԼթեգտեսցեն և. փախիցեն % |^ւ գա լուրս չորս ոչ~ կա֊ 
բացքն դյոսնել* էսկ 9է լրա֊սաեալ հէնգերսրդքն ա± 
ս֊աւօտսան* լուսն գձաչե սաղմս սեր գյաւթէ՜ նոցա $ գի 
գյպյքն յամեսաաովքք» յարե»Ոոից կույսկ՜ 9 ի րաղցրահաաՐ 
աղթելմքե 1^|^ւ եկեաը ր բլուլն արև-ելեսն 9է տեգիս 
արարողս ամրաքետրեայ 9 գսր կոչեվի ^յչևու բլուր *• գի 
և սնդ. էսկ եքն դարափատ խսւցբ 3 նոցա 9 9է կողմս»^ 
նէք արևելից • և֊ իբրև– մերձեցան 9է *քերալ աղթելն 9 
սկսսն սադմսսելայապէքս • ս | սելի արա քնձ 9 ս9ր 9 ա^ 
ո֊աւօտու դողորմուքմքւս յլո )էէ | \սկ կ*չլրիսնոս ասէք ♦ 
“ ^ոԳՒ Ք4 րաՍէ աաաջնորդձրսցէ (էԽ* ,, է »ր֊ 
թ-Խալ անդ ք ասկ |%»ւ& ց\*ցրիս/եոո • 
՜ճանապարհորդ խաղաղուձր « | նա ասէք ♦ | \արւյտ 
գ-տստ ղձեգլ օթ֊եվավր սրբոյ ^ոդւոյՍ 9 և 7(րագտ, լու^ 
“V • |՝.յԼք աւ-է-աիթ ձ&՜Հլ պէ ՝°բ և. Հրդաա 
քմ-աէէաւորե 9է լնակութ-իս ձեր են եկեալյ ճւ յոյմ 
ինդրեն գձֆգ֊է նորա ասեն ♦ |^ւ ձե»լ աւետէթլ 9 
գի սաաաեպյ կորեսԽեցաւ 9 և– աՏ~ այսօր կրկ(Խ ու^. 
րախուվՅ֊բ քցոյց գար արա &ս իք մամի “Մբ հոգւոյն է |^ւ 
կոչեցաւ. աէպիքև աքե ի*ւետեաց բլուր է |քս. աս-ստեաց 
1'ցւփո/նոո յաա. մեգ գերկսսս սարկաւագ մե աւեաա^ 

1 Հերկ**֊*; պփնակս Աքև»ք 2 Գ^քե» «ք|թակս քք-կ*»ք ք Ւ». 
քւ։*՚ր * ր*է * 
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ւորա . ղոր յաձրալյՈրր > յոքե ուրախ ևղստ ։ դարլ 
ձևալյխոխ սարկաւագ֊ունմԽ ատւստևաց նք6» * | Գրիգոր 
աւևտաւորս աա^րդատ 9է ստորոտ | ^րձաեիե « որ յո/մ 
ի/Խդսւթևամբ չցևաէյ ևէխ 9ի վանսն հս/սդևրձ գլխասԼ 
ւոր իշխամևգթԽ է | է«Հր 9Է տևղքքև , ուր ղաւևտէսԱ ևտոաձI» 9 
հրամայևաց վիմս րչրաձևւէ 9 ճւ կս&գնևաց 
անդ֊նշամն խաշի • պ*ր և֊ կ"չիՀթ \%տՒ^րտ^րա9 Է*աԼՒ 9 

աոձրալորբոխ Հ\*ջէ*է"րէ ղըէասս պաշտօսէքիչքե9 
և ղԽշս/ս աէքրուԱակսհտ խաչքԽ 9 հս/Խդևրձ թահիւքլ և֊ 
էմեուշահոտութևամբ ի&»կոց և պաշտամամխթ ♦ որ (ւ 
ձայն ուրախութև պա շամերի ախ ղամԽտաոն հնչևցուցաս֊ 
ն1քլ99 Լս. մևրձևալ 9ի բլուչքս 9 չխ*է աո֊աք եղեն մևղյ> 
(ւ միաբս/ս 9ի բլուչ/և ևլևալ աղօթևցստ է |^ւ յևա «քլ 
քուն/քև 9 աս1ք սուրբն ^|^ք.ւքք » ^\արիղր դյոաթ պձևզ֊ 
աո֊աւօստ խաղաղութևսքԽ է նդրա ասեն • | \արի 
ևկիր արուս ևակդ. արդարութև 9 որ ղտիևղևրս լուոա^ 
ւորևս • ա1շակ աո֊սԽց ամոթս/ 9 էս աշտարակ բար2^ 
րաէէոյե րաե պևրկքքնս տ |^լ բաղում* ասԽգամ* համ\, 
բուրևալ^ ղմիմևանս յ ի; աոձոսլ^ ղեսսա* գա/սՀթ յևկև^ 
^էցխ^Հպի "ւհր հ^Ւ Գ “սւ *ակաւ 
•Գ Գ էՓյթհք՞Հ ՀիՀՀխձէ/ կոպմն&^Խ^ն. իՂզխ հայի 
ըԱդ արէՀելս , բարե՜համ՝ և. դիասէեոայ երև-սէկ բաղում՝ 
վայրուց տ <,| ±րրև ած՛ար պևոսա աոև թագսաւո/եա 9 և– նա 
արաասուևքսլ աղօթկ-ր օրհնիլ 9ի նոցսճէէք • և յարու^ 
ցևալ համբրւրևաց վսոսա 9 ևնսաոԽ աուաքի վէ/ասյաս^ 
րաևքքս տ | ^ւԼ բէսղուտՐ վարգապևաոութչք իասէքք/ս քխ*Է 
նոսա9 և ու ա%ւցսծ§^քԽ ղսրբութէ կրմևս » կացևայ 
ասևէէ աւուրս ^նգձրտասաե 9 թագաւորև 9ի նոյԱ սահողին 
կաևգնկրր ղտէքրուևևսԽ նշամն մև&սֆդ-ամ*քարակոփ »՛ 
9է տևղէ տաճպրքքե* ուր \Հկ±իսս/էէ1քմս էր 9 սսւաիի աղ֊ 

ա-Հ յբժ^այւլթիւն հիւաաքեաէաէքԽ կատարկր է |^«– 
յորմամ* կսԽգՏսևաց վԾբ խաշի 9 տմե սւրախութ-էր կա֊ 
աարևցխ» • և աաՐ բաղմութփ ժողովրդ-ոչխ 9 որթ կու^ 
տևցս/ն 9ի տևպևսսց տևղևաց 9 ևդեն թուովդ արթ հա<֊ 
րե՜ւր հագար չորխթարևւր և յիսուև տ (()\ող֊գզջրս թաս 
աէաւորխև և. գսրոշամևևասյս որբոքև ^Հ^րէգ^թէ • 
թա գյաւորե հրամայևաց թոլևէյ և գթիւե 9ի բուե խսՀ, 
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չթ էրա գրԼէյ պէ լՀցէ հէայ ապշյսց անցևլհց յևտ *». 
տեանակաց է ՛. 

|յս. իբրև, կատարևցին գսլաշամն աւուրտքն 9 ևկին 
հասին գօրլեն՝ ՈՍ *ե ^1 էէս աո~ ԹաՂ աւ4>^> » • Լ 
ածին ընդ֊ իկըևսենս ևրիս իշխանս և. չորերըհարևւր պյր 
ընղ֊իր է որ տևսևալթ֊ագատ-որն, ուրախ և դև յոյժ » 
և գ.ոհացաւ վայ՝ որ ևս» %ի ձևո-ս իւ֊ր տլթ-շնամիմՎ ի*–ք 
և աօ֊ևալ պնոսա ար&ակևաց կապևալս յատեուրն ||/^. 
կամն է |^ւ ինրևսենը է լաո-աքևալ գնացին , րագուչՐ 
ւուրց օթ-ևանՀտ զանց աոճտկին, մինչև, հասին 9ի Հ^շսւք/՝ 
րաղպը ♦ ՀԼ ամնդ. կացևալյ սակաւ. ա լուրս 9 դ.ալ»ձան 
տեև՜ծաշուը պատուով է |^ւ բաղուօՐ ուրախուբ՝ գային 
հասան կին յ\քկևդևաչյ գաւառն ք 9ի Հ()՝իխ աւսեն ♦ և. 
յևտ ևրիչյ աւուրց ևլևալ անտի ք գային հաս անկին 
ընդ֊ գաւառն ^1|ալունևաց • և ևրկուս ալյուրս մնացին 
9ի մե՜ծ՛ աւսեէէն Հ^ոոձրսենս % |^ւ անտի ևլին ևկիկ 9ի 
գևւգն կւ>ւ.ւա» յւ ♦ և. ըլսենգի աշխատևաէը կին ֆ հատենք 
գիստ տաԾՕեկիԾ՞նտքն օրա 

1՝,^ յ*ր<ք–աւՐ գՏւացին պօրբն ՝է \| էրան , և դար. 
ՏուցքէԽ ցգ-ե-րիսն , և. ղէրրէս էշխսքեսԱ երդքէԽ յՀՀդկաԵ 
զորս ած՛ին ընդ֊ իւրևտտենս կապևալս 9 և ինբևաէւր թ~Ո– 
գևալ կողմնապահ գիշխսեէեն |*յլձնևաց չորերը հագար 
արատեր 1 է | ՝*սկ նորա կաշաս-ևալ^ի քՅ֊ագաւորկն հիւ^ 
սիսոյ 9 աո֊ևալ9ի նտեանկ վաթսուն հագար դահևկաե 9 
և. գնաց ինըն յևրկիրն | ^սլահունևաց » գի ատՐ քսեն 
նենգութ՚Ծն վատեն թագաւյոլտին ոտնևլոյ կր ւ Հոր ոչ 
իմացաւ Հ^րգատ վամն թշնատես/նաչքն • և. նա զորս փսՀ. 
խըստականս ըմբոնկր 9 կապևլտտտտյր 4ւ 9ի բտտ/նաէլն ար, 
կստնևլա Լս. ՚ այնչափ հմտութլւ ևկևալ և– գիտակգը 9 
որ և գթագաւոին 9ի նևգուց տևւլթակարտէևալյ 

Հ\այց աո– թագաւորն ՀՀրգատ զօրը որ կային՝ ևրև^ 
սուն հագար տեիատտյն կին ♦ և– ոտյխ ամեն աքն ևրթևալ 
Փ Գ11՝ նւշն աւսեն % 9ի հասարակևլգփշևրսքն 9 
մինչ֊ մկը զպաշտօնն տեատուցանկաը ատւաֆի *Օբ խա^ 
չքեն ք գոր և. կանգնևաց հր ա մսնաւ որբոյն ^Հ^րիդ֊ոըԷ 
իշխսեմն Հֆիւնևաց • գի ւ^լ Հորդաս» գիննակնև*մԱն 

1 օրթակս ղֆ&աձՀ. պակաւ ապրգեալ ՛ի համա*, օա 
Գ^"4 աԱէ • *ր երևի 4րի֊ քք*ս.թէ չբրէտՀագագթէ գա ւ 
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խաիե կս/եգնէրաց 9 իշխս/մե ^կ^ֆգհղ տս/ե ալձ^ոռենէցե 
ք շւ ք I ^ .ր. –Հ կամեգնհաց > և Էւեհացե ^ք\|ուափւափյե • և–1րր%՝\*րխ 

) ՝ ք գյար հրքՅ-հալղի»աչն օրհնհէյ և յհրկու աւանսն հէԱե 
՚՝/1՛ /V և ք ե–կէրղ1ոքւ.ոք արկս/ևկը * |\ րդ 9է *եփայե աւամեքաե քֆ գ.իշեշ, 

։ պաշտա/ս/են $ մքնչ^դհփւ ղօրհնուիմիւե երից մսԽ+ 
յ|ս՝։՝ւ 1 ՜ Հ :■ կս/նցե կատարէքօտ և թ-ագ. աւորե առ. ա/հալ հր աաՐ էշ֊ 
\ ,1 խաեպ/ե 9է յաղօթ֊հէյ և չունհսհքւ բեաւ իրացե կաաա^ 

կահ՛ յ յամեկարհակէ ձաքե ահհալ իբրև ամպոց որ 
յղյ^. գղրգԷ՝ ^հաս ՝Է վէր-ս • ։(^ ղ*արէ& 
կողաք* փէեալքն պաշարեցք/ե հե՜տև ակբե 9 և ղե երթ ինն 
հեհեաէթե է |^ւ սկսս/ն հնչհցրւցան և/ պփողս պաահ^ 

-- րաաըքաց ք և թնփէիւե սաստէկ շուրթան ակի 9 և պձֆաւյ 
աէ/եՀիւեան հր էՏ^ԼՒ 

|^ւ– աակսաե իշիփաեբե աԱրր հլսնհէ^լ/եաէՓէհէՐ նոցա 9է 
պալտերրաղչՐ ♦ Հլամեպի միք օրհաս/ հր լուսք/մե % |\«^յ 9է 
պաքոհրաղմէե արղ֊հլ գեոսա Արարատ ♦ 1^1/ » աա»հ 9 
գիշեր հ * և. մետ ոչ֊ փէիտեաքխ ղչաաի ղորան 9 թ՜հ **ր֊ 
չափ հ համար զօրուփէ ♦ ւ«^լ թհ իմաստութբ կաա/իր 
աոնհէյ եք հր փհչյհաղար այր 9է մէք ասյդ֊եստամեեացփէ 
9է գլուխ \ բձսնին թ֊ագէլշ մխեչև ցարւաւօսն 9 և չոլ, 
րետհաղաբ 9է աշտենից կոփլմաեգ 9 և չրրետհագար 
քքեփէ մկջ նոցա ամեցեալ գեասցեն առ. աափյպձրսսաաա/եհպաԽ 
9է վէրքքն գահն 9 և մե՜ղ֊ ւսւշ կալցեԳր է |\ա^յ ահահթ 
ղի մի փէ&հփլ տհսցեն 9 և նենգուբ՛ 9է փախուստ փէաաարՅԼ 
ցքքե ք և 9է մկջ^ափաձրալ վտսնգեսֆի^ էաԼւրամս/եհալ 
արՏակհաց վեսսա ուր և խորհհցաւ ւ 

\\այց թ-ա գաւոլն և ^\Նրէէէոր մհւտ հանգհրձ 9Է 
փփտր աա/րոցք/ե կասյաբ ճւ ափլօթ–հ*Վթ * |/լ *ֆ ո*/ե 9է ղԳ֊ 
րափքե || իւնհաց պա տս/ե է մի ըմբոնհաց 9է հիւսիսա^ 
կասեափխ 9 և էահ առ. թ֊ագաւոլն տ |^ւ իբրև տհալի–^ 
կացաւ հթ֊հ *է 4*ո Ղ^րաՑԳ իշխաեացդ հ էրթՂ՜ 9 
այս հ իմագյաւոլ/ե հիւսիսի ՀՀ^հփէփւհհափե ք և աէաաա/ն աաւ^ 
%հլոյ զյչհէլ հկհալ հ յիսուե և ութ– հազարաւ 9 ճւ. 
հրամպյհաց գօրացե պատրաստհլ գյհտէն աւուրև ա/ասլ, 
հու պաաոհրաղաՐէ իբրև ափւաւօտ հալև » ղօրթԽ 
ոկսամե կապմհլփոալոցս թ֊աաբաւպաին% ղի յ\^արՀամմե հչ֊ 
ցհ է |^ււք թ֊ա/էաւորե հիւսիսոյ հր ա մալ հաց ղօրացե 

ունեք ♦ փհց հագար սպառ֊աղինօր արղ-ելուլ 
կաա/էր ղթ֊եագյսւորե ՀՀրարատ է ||^րոյ եկեաք յաո֊աջմե 9 

ւ 
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արզելսւին վնա 9ի քվՀէփ* \\ր^անթ • է գթսպույՐ 
Ժաա1ս ոչ^կարացթ Հէի* «ք* "^րաեալաըբ, 
բոքն *\՝քէ*էպփ * յսթրտասոլս եգեալյ և֊ 2աքնրարՆ 
ձեալ ասկ ♦ \\*կրտէլև \\արապետ >■ «է» 
գորեևն • և. հասիր յճգնուի ք և֊ արա պայս սրա նշա֊ 
նաւոր աասոօ֊ս * 1 >«- աոձրաէ մնչխարս աոսաօ եասոն% աաա 
թետԽ՚լԽ ՚խհ+^էպք ևՀէ աախ , փեաոնաարրեասց %ի վխ 
րայ թշնաաէեավե * |^ճ– աաւժասասյնԳ ոյմ տուեալ §Ըք՝~ 
դյաաաւ» յ»աք տոնաբար ձայն րարձեալ յօգնակս+նուփ 
կ"ջՒ1Հ“Լ– էՓ 1| արապեսն ք Լ. կտրեաց գչւագյՐ ա«^ւ^ 
ջագյօհէչխ ։ , և և-լքի հէըայ բ(է–րն է *րբ ՝Է գ-ԷշԷ֊ 
րք/Խ թ–աք.*լյքևալկք1ս, յար»ւ.ցԽալՀի է/էջ՜աււէն. շա/& 
զօրն 9 և. փախստական արարեայ իքուցին գնոսա քնդ. 
հարաւակոդԱն յասնտաոն • և֊ որպէս 9է թ՜ակալաթ ար֊ 
կ/րաէյ սուր 9է վելաայ եգձրալ կոտորեցին ♦ և֊ ամնուա֊ 
նեցաւ տեղին այն ^խսկպրթ-սւ է 

\ճսկ գոյն հիւսիսի որպէքս զիպոալժամսԱնակ գ.տեալչ 
յարձակեց ասն 9ի վէրայ դեպքն ♦ և դերս, հսն/քին գմեգլ 
յամրոցէքն % () որս 9 տեսեալչորերհագար ՝ սարսնցն > 
"Ր Գ 4է€այ Խ“)թ* > յարձակևալէ .հէրայ՝ փա. 
խստակսն արարին գնոսա 9է ներրոյ գձրղքն % () որ և. 
ոմնանր յայգյորզաչխ դք աք ասրդ. աոնկթա գճակատ երի֊ 
վարացն > և ոմս/կթ 9ի հեեելոցն 9ի աիիմաց անտի մես֊սն է 

|է«ք^ր պօրթ մերցրսւեապյվնոսա քնդ։ ա/գ.եմէքսն , սահ, 
կաւր փրեսն 4 և անկամս 9ի տեղոքն յաքնմիկ վէցհա֊ 
րևա-ր այր9ի կիխսկարթմն « իսկ երկու, հագար եւթն հա֊ 

ա^»ք և զորս պարսեաոօրն *3 կոտորեցին9 ութ հալ. 
րեւր վեց • և. յնդ. ամենասևն* յ որեր հագար երկու. հա֊ 
րեւր. և. երկոտասսն այր • 

|^ւ ապա &էար2եալ թագէսւոյն 9ի փատր կոտորա֊ 
ե1քն 9 ել9ի գյուխ ^յյձանքն • և. հարեալ գագաէարար 
փողն է մթնչև. ամ* գօրյն ժմղովեցան 9ի աքի վայր * |^ւ 
իբրև, ե֊կէն հասին 9ի տեգին 9 և փտրրն *Հպաիգ.որ իք ու.֊ 
ցին յասնա^աոՅա ք և պահէքթն գնա արլյլ վեչյ հարեւ֊ր է 
I*-*կ թաաւաւորն հիւսիսոյ աաւեալյգցօրսն ի*~ր ք գնաց 
9ի ^աշտոնից տափարակն • և. աաւաթեաց թուղթ աաւ 

1 8նրթ պքնակ* առաԼապա֊ 2 օրինակս. ^**է«*Լ* 

Հհ% * \ 3 8ևրկսւս օրինակս պաէ»աա*է+է 



46 &ԵՆՌ9Ա6 

ՀՀրարատ թե եկ 9ի աիսղիւն տացուվ» պատերաաըՐ9 և 
և եղիցի օր յաա֊իտենակսն 9ի մկք երկոցունցս ♦ կաաՐ 
տացես պԷշխսՏԼահա իաՐՀքիս > և հաբկսսհնգեաասասև «ալ 
րւ*ոքփ աաաաարս թե րլ9 յ>ւմևդ1րաՐ պէրրկէրդ. յլո սրոաք և ք1*ս 
րոա֊թբ և աէահաաաւաՀաաեբ 9 որպես աքի եսհաիցեսղրէեաէա էաա^ 
պու-թեսնփո՝ ադա էքէշր աո-աքի պսրաց .բոց • աք9Է ը*** 
աաայդաք արա պպատասԽսհաիսգ տ |^ւ֊ ըեթերցեալ ըալ, 
թոա-գիքն ՝ք #լ արար համա պատասխասեի ♦ այլ յարափաւ^ 
ցեալ գնաց երեսան հագար արատեիր 9ի պատերագաՐ9 
և^ի՜րթեալ յաանաէիաեսն նոցա իթաա֊անեայաւ. 9ի ||Նւ^ 
շեաըսաեաբպն աշտենից % |^ւ է աիսդիան սկաաաա/ե ասապմ* 
գաարՏքելև ՛ճ՛ակատ յօրքքաել* և փողոցս թողեալպա^ 
տերաաըեթա դրանս ե՜րկու, ք և արոնապահս տեալեաաթա 
ղրասգրաաոունեասցԱ իշիաաաեմև կացոաւցտահաեր % | *սկ պաի 
թևն պօրոան աա^ւ 9ի ձեաան իշխաանքհա Հֆիւնեաց ք և 
պահեակ թևն 9ի ձեոն իշիազ/եքքս | Պ%գՆ՜ղյոաե տ | \սկ րաէ– 
Գահե՜րեց իշխսնսն կացոյց թիկնապահս իւ.ր . և սաթ*֊ 
պես յօրքհաեցատն երկղրքք» ճակապրև 9 և. պատրաստեր^ 
ցաև 9ի իաույեթէա % 

իբրև աաՐ պօրրե աակսամե րքէադյրէկաՐ իրերաց աաձ 
ցաահաելյ ձաաաքա բարձեր ալ սարրաքա հիա֊սիսաայ ասեր ♦ 
4*պյ 9 մատից % |^ճ. իբրև երկին յհադպետՐ^ 
իրերաց ք սկսատն իբրև գմրճաւ֊որս բարահատաց $ կամՀ– 
իբրև պսէտանաես՝ 1 աարր պատեն պշսնթս հրասյրեացս * ■ 
աեթն աաանոյր և միւ֊աան իջու.այս/ևկր * արրաաշքե 
հիւ.սիսոյ աեեեատահասակ եր և կօրսվէ իբրև ♦ 
և բաղու.աՐ կոփեր ալ աեիաեեսաՍց $ ոլ (քել եղև տ | Հասյց 
սկսաւ. պակասիլարրսաքա հիաւսիսաայ ♦ և գիաոացեալե^ 
թե էքնասերլոց եաՐ9 և բաանալի ճօպաահաաւ֊որ եր% աճապաազ^ 
րեաց և ձգե՜աց զճօպամնն 9 և արգել ղաք~թեեքա քԽդ. 
պարանոցն ♦ և փոա֊թանակի աէարձաւ. և կղթեաց լ2(զ, 
պաեն2 9 մինլպի ևչ կար ա այ քքս աւ. շարժելպձեոն Հքրդաաաա ա 

|^4– աետրակեալ ալքլա֊շտ երիաիսրքքե պեքիի 
հոնին , ասք»պես փու-թացեալ աեքեևլ պի ոլ ետ 
նաեաս աո-աքի իա֊ր տաաձաՀլաաայլւ Հ^բրև եհասնաեա 9 աաասե • 
1| ատաղի շուն 9 իաաաա֊սնեցեր ալքխի հէո քսբցգ » ամԼ 

1 Գ&քփ» պփնակս (ք րԱ * 9երխ» օքթեակա ք»քք+* Գ Խ֊ 
^•ք«է հձՆ թ*Հխքք 45 տ ^ (Լէլ գՀ«պանն է 
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բարձեալ գա^ձե^ն իւր 9ի վեր 9 իքուց-քնեբ գսու.֊ 
սեին 9ի վէբայ ձաիայ թիկսհհա Հ\^եգաձրհմնի • ճւ $մնլ 
ցսԼցեալ ինգ քօ^ճ , և դախ երիվարին հսԽդերձ 
գՓ"ֆլ բաժանեալյերկիր ձգեաց » |^. աքն կր պար֊ 
յքամնաչի , պի գչոԼիքն և առձեռնն և «ձ ՈԱՀ* Ը**է 4^ 
մեսհտս ք ևովն երիվարի* ինգ 4ձ հերձեալ թ-ասա֊ 
չեքն * Օ^յւ իքրև. ետես իշխս/նն \*Հ*քձրդլաանն 9ի վե֊ 
րայ աՆեալ պահեակ թ-ևն 9 և ձպքս աուձրալասեք • 

|)^ւ4էայ , ^ 4ձ 9 Գ& 
ոքնկաւ* Հ^ոնն թօխ * |^ւ#Հր նա քխ*Է *1Է9 աեեալ » եհատ 
գպջրսն ♦ և– անցեաք Հ/աթ թ՜ևապետն հխւսփսսյհմեսե ♦ 
ւ^աէքաՀս/2^1 > մատիր և մենամարաեսցսւտ^ * |^ւ 
մա տեսքս իրերաց • և աճապարեաց հիւոիսայիմն 9 և 
կտրեաց զգլուխ երիվարին \)իւնեաց իշխանին * \\սկ 
նորա ած՚եալ ղսսւրԱ , և եհատ պաս-աքին ոտմն երի֊ 
վարիս հիւոիսայնոյ ♦ ճւ երկդթես/ն զոյգ 9ի վայր սև֊ 
կան ր ճւ բուտն 2 հարեալ ղմի մեանց % \*սկ մի ոՅ& 9ի 
եաո֊այից ||իճտեաց իշխամնին մպոն տաձրալ9 չհակեց 
գոաքհ *ի վչքք/ր յերիվար են ♦ մաաու֊ցսՌ%եր նմէս 9 ասելովՀ 
րի , սաէքր տ ճւ հեեիր տ | աճապարեալնսաաւ. 9ի վե֊ 

որսա • ճւ գաբձեալ կտրեաց զգլուխ նորա 9 ձգեաչ 
իէադե | և գաքձաւ տ |^ւ իբրև ետեա իշիաանն 
տան ղքրրսն* որ եզև 9 ճւ պզօրմն գի փախստական 

ցին է ապա ձեոն 9ի գործ՛ արկեալ բախեցին զսչա֊ 
րապմոանէան չխգ իրեարո 3 ♦ ղոր ճւ թագաւորին ըգ֊ 

հետ մտեալ մինչև 9ի մուտս արեգակւմԱն % յսքնիմնայ 
կոտորեաց որթ. դիմադարձն գտան տ |^ւ իբրև 9ի նուրբ 
աեգիմն դիմեալյ» 9 սթ-եվչմնս իքն գրեին աունելւաւ. ե֊ 
դեր գետոյն փորեր որ անց անեք ընդ գաԼաոն 
տենից 9 ուր երթ-սչչ ընդ արևեչս հիւոիսախաոն 9 և 

•բւմնակեցան նյղթա յայնմ* կոպմ§սն1քն 9 և սղթա յայսաՐ 
կոդմանե * իբրև այպն գաո֊աւօտն մերկանպյր 9 
պատրաստեցան Յեացեալ գօրրն հիւսիսականացն 9 և 
յ արձակեցան 9ի վեր այ զօրացն Հ^այոց 9 և սկամն 

1 8^(4**–» օրինակս \>քէլ^ պակաակր և ք ^9"^ * 
ե*Ն* ^*^*<*ձ • ՛է յխո-մ՝ °րէ֊ 2 օրինակսք«*»ւ*4* 
%ակէ 1>քէէ«^« &ձրէ» օրինակս է#4***9 * 
պակասէր է էք^ք«»9 * ^ 3 Հիում ևեթ օրինակի աո* 
յերկսւօ օրինակս փոխանակ ախր քքաքա » ՚՜ս՜ 
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ե ղ։ա 10* 28* 

Ն\ԳԳենատԽ 13։ 
\\/^անադֆնկ շՅ* >4* 33» 38* 
\ձկգհն*ա ճՀ։ 
յձքչրիանոս 33* 4** 

\\ղէք"“ձԳ1։ա,յԽ *** 
^փբսանդրիա Վէ 
\յւլ&*Խ 4&* 
Այծււ^ 35։ 
\\յրալւասյհսքէ* գաա-աա. 21* 

Ա*«4 20* 21* ձՅ* 
Ա>աս«աս ւ4* 15. 16* 

34—9^* 30* 44* 43* 47* 
\\եդրէաս ւ4 = 
|Հֆձևյօզֆֆ յՑտ 
Անօո^ 8* 10* 17* >0* 07* 41* 
\\շաէշաա ւ6* 25* 29* 36* 4®* 

տևղխ * գՆ– * 
յձքգահաաւ%Էք 4®* 43* 49* 
ւձո-աջաւօդտ շՅ* 

1\»Կ&հ 22* 
Ա""/7^ ւ4* 18* 19* 24* 
Ա«ա^օ1^ 20* 35* 
լլՀյա ՀքաևԷ ՅՑէ 
լէՀյէսււ բըքէ-ր 4<* 
\\րքՒո*–$տ շց; 

\\ք*ծր**ւնքտ 25* 27* 99* Յօ* 
չթառն 27* 28. Յւ. Յց* 4®– 

42* 44* 43* 40* 
յ^վքձաէհ ^ոպէէՐ 25* շ6* 27* Յւ*՜ 
1)^ճ"4Ոէ^ դու-ոՀև 33* 
Ա^ձա(ոլ^^ <9* 
Ս^ՃՈէ5 |*»^ Ա/»Ջ^ ^ Յօ* 

21* 
ւձվէաևյան 20* 
\ձք–էրաեաչւ պոպ$ ^ւ* 
\\^իկոս <4* 
Ա^ւքաււ ւ6* 

քՀաղուտՐ9 (Հուպու. * 
Հաաեան շՅ* 28* 

ք*«“ՈՒ 335 

քՀարթուպիմՀոս յօ* 
քԱ4^> .4* ւ5* 17* 22* .. 

քՀիւ.ղա%գքւա ւ6* 17* ^ 
քՀոէ-պամեգէա , * 

• * . (ևււքւս. 37* 
ք\ք*ԼՀ1^.141Հ1 21* 22* 

* 

21* 22* 

Գէրհ" 14* 17* 
գ^^ՏրՀ^ 44* 46* 47* 

8* ւ5* 10* 25* 27* Յւփ Յէ* 
34* 36* 43* 

ւ5* 
<|սւ«./7ք 22* 

<կգ$Էգոր 14* ւ6* ւ8* 19* 21-26* Յւ– 

Յց* 4®“49* 

22* 

24* 
*\+եմեար ֆշքսան 35* 
է\\եմեար կա-ոտ 8* 2 5* Յշ* 33» 34* 

36* 4>* 
(\մրմհ։աոր ❁թթ§ւ.րէՐ շ5* 27* 28« 20* Յօ* 
ք\փնազքկ 35* 
քՀփոկղեաֆաեէա 22* 24* 

^կըաւէոէէ 24* 
ղ%ոսի% 24» 4ւ* 

^սսւՀ 43* 

է^/,Քէ*ր#ա ։4* 23* 
Է^4ք4ււց գալ աո. ւՅ» 23» 43* 
\յղիապար ց* ււ* ւշ« ւ4* 10* 24* 

քէք» Այծ«ա1ք * 
\^պիփան 10* 1ղ• Յ7* 

\շլէէքչէա4<– է*է1> 23* 

\յրու֊սաղխէՐ IX* ւ4» 17* 23* 

ՆՎ*»պխ 21* 22* 
\յփեսոս 23* 24* 

ՋՀ%»բ »7* ւ8* 19* 
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^ակարպՀ կՏէ 
քհարձեՀտ 38։ 

&4*ծ 43« 
IՆորգաե 2կէ 

կՀմեակլեեաե աեղիր 8* ւՅ* ւ5* ֆ%» 
4ւ. 43» 

ԿՒԷջ 22։ 

քսոհրնէ, \սպծ,իւ 
՜խոսրո$էարթայ Հայոց ւ8. 20* 21* 23։ 
՜խոսրսհուհէ շշ* 

իւ"/։^ 37* 

Ի/”*# * |ս^*յք * 
իւ/ւաոսք ք «ք*է« 8ոս^* 

48* 

կաՏ^օ^ 35* 
1| ասՀագով1յացւ.ոց աշխարհ , 
Գ^/քքՏ * 

է| արապեա , 0ովհաննէս կա, 
րապեա ։ 

\\ս*քփն շ5* 4°* 48* 

1|4ր^|Տ 37* 
1|եսարէա» ղ* ց* ւ*4* 21* 23* 24* 33* 38։ 
1յեաեղջ > 1|եապէր, ^|4^» 

կոսէասԽգէահոս 23* 4°* 
կորևթոս ։4« 

կոսաաաքձ, քէ*» 1|ույս*#* 
կուաո. 36։ 
կուաւ^ 25« 26* 35* 36* 87» 43* 44* 
\ՀրօնԷԳկԱ 8. 17* ւ8* 37* 41* 

Հայր 8* ւ6« 17* 23* 27* 28* 2ց« 47* 
ՀաշաեսՏեթ 12* շ5. 2ց* 37* ^** 44" 

46* 47* 
Հարթ ւՅ« 25* 28* 48* 
Հեփթաւլ շշ* 

Հեփթաղքթնեակ 22։ 
Հեղփկթ 8։ 
Հոն 47* 
Հոո.էրան 36։ 
Հոո-եակթ 36»*՝43* 44* 
Հաքեակթ 38։ 
Հոյւմ* ււ* ւ4* ւ6* 17* 23* 2՚4« 49* 

Հր^ա/Հ 49* 

*| ու կաս ւ4* 

20* 22։ 

1Ր այիկոԱաՀթ 8* 9* ։3։ 
Ս՝անծկ&րա, («*»/ Ա՝անապկերա 4օ ։ 
Ս՝արէա$Ւ 22։ 
\^արկեպխս , յքարկեպխաէ 
Ս՝արկեդիոս ւ6. 17։ 
Ս՝եպաէս 36* 
Ս%էրպսփ 26* շ8* 36* Յ7։ ...... 
՚Ա^ենանգրոս 14* 
Ս* է սակ էս է <քձ« ՀքեաակԷս ։ 
Ս՝եաակէս շց* Յօ։ 
յ^եասակողյ Հ^եասակոպմ* Յօ։ 
|յ^եհնունիթ 48* 

յքիջագեպթ 14* ։7* 
\քկրոփչ» քէ" ՀՀովհաննԷս կա^ւա, 
պևա ։ 
Մ"էթ 26* Յօ* 
8՝ո^»4« ւօ* 
9՝»ւէ.ձ 37* 38* 43* 

46։ 

Հ^ակոր ասոչփ ( ) ց* «* 
ՀՀոքկթ ւ6* 22* 4°* 41* 
ՀՀոհաննԷս աէ-եաարանէչ֊ շՅր 
ՀՀովհաննէս 1| արապեա 8. 10* ւՅ* 

ւ5* 23* 24* Յւ* 33* 35* 38* 4օ* 48* 
ՀՀորգյսևաԽ 8։ 

^Էկէմպթոս 22։ 
\յէէ սարս» 24։ 
•լէէ-սարացէք 12։ 

(1»^ տ։։ 
ՀՀղկաԽ ամուրն շ6* 43* 49* 

()^ւՀա ւ4* 22 ։ 

Ղ\ալհաս 20։ 
ՊՀաչհաւայ գոէ֊ոՀե 8։ 
Պկաշու֊նկթ շ5* 36*. 43* 
4)աամոս 23։ 
թարթել. 20* 21* 
^արւտ 20* 21։ 
Պ^արաաի» Յօ։ 
6|արաաւ. 20* 21* 
^ԷսԷգոն ասորի 33։ 
պրպիկարպոս շկէ 

Ղխլյ&պ– 7* շ3* 24* ՀԷոլյմԼՆշիր 22։ 



5։ 
(Ւ^քէ** 11» 
(|^աաակկս շշտ 

Տակոբ է 
IIերասաիա 24* 

||էոքքԼաարւա 23* 
||իէ/պթէա 17* 
յվձա 10* 

ա՚լ^հ տ6« #7* 19* 3°* 34* 35* 43* 
44* 46. 48* 

\\ոսրկն 211 
||ոէ-րաթա* 2Տ* 
\Տ"փԷ՜ II* ՚ 

Վագարշակ 36* 
Վ^ւղարշապաա 12* 23* 

ՎՀշքպ քապպթ ւ8» 36* 

1ԼձքՓ 40-43. 48* 
IԼյ,թանկս շշ* 

§արօ% 12* 14* ւ6« 25« 36* 49* 
3աւպտս յեաէմե 8* 
§Էմոթկոս ււ« ւ4« 17* 
քփրակաաար 28* 

8#ր–* 22* 

8»*–<Ր9 8"*^ 37* 
3րգաա 12* ւ4« ւ6* 22* 23* 4^4^ 

Փայաաւկարաև 35* 

ֆարա»տճւ 10* 

ֆարւՌ՚ըա 24* 

36* 
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8Սև8ՏԱԼՐԱ.ՐՈՒԲ>ԻՒ*1» 
I– 

*% 

I |Ո 4ՀԱՆ աէամիկոեևսքե ևպիսկոպոս յաւուրս^^էրր^ 

սէրսէ հայրապէրտէ էնողքաե կաչյէրալ 9 հրամէւ/ևաւ. է»«լ 

րա գրէրաց պաէիրս պայս տ որում՝ պատմկ պսլատէրրազ^ 

մուՏաս տաէ/ն աՈս§1իկոհևաեց ընդ. ^\արսս 9 և ճա–շէր^ 
ղայ և պ^\*տյև || ահս/եայ 9 սՕԸք*ևթ** հաեաէէրրՏ « որ 
ինչ^ յաւուրս | Աոսրովու. երկրորդի <1 Հարսից այտայի 
յէրկրքէն Հարօնոյ զոր&ևցամն է |Լ/^ որ ինչ֊ իյտ 9ի 
ՀՀրդ.ատայ մքւԱչև ցՀ\քոսրով^լէրալ էն 9 զոր ա1ա*ոէնա^ 

պփրս *ի յիշատասկարսճֆա իւրուաՐ աւ~ս/եդ1ք դ֊տէրալ 
1է կողմւմէա | ^դէրսևայ ևւ թ-արգմաեևալյ չէրևքքև 9ի 
յիջի. 7 

յ^նգյօոքքե 9է նոցունց օրինակաց գրոցն էնս*. 

բայ և. տպազիրս այս արարաւ. • աո– որ ցանկալի է^ր 

մևզ լԽտրհ-լապյոքե յօրք/նակս 9է ձէրո֊ին ունէրլչտ ի «է 
ո֊աւձրլ ևս 9է սմա գ֊տսքնքքե փոփոիրմհւՏտ և յաԼէր 

լուա&թ ք »ձ ^ ԳՈՀ*ԳՀա9 էտ^ ժ^աէՍ էԸՐ֊ 
7Հատ1րալյ ի%բն իսկ արդէրւտ մատենազիլքն 9 կամ*Հյէրտ 

նորա Հ^լակասյ վասիչքե աո-աքնորղտ յաւձրլքչԱ պասքես 

ըստ նորք/ե յորքէորանացն՝ զոր 9է յիջատակարս/նքքե իւ^ 

, * -■ 



րու. էՐ աանէք • "որթ. դոցա* սակր յ Աք/քձՔ 
տին վսքեակսճհթ 9 զոր քքեչ֊ զործ՝ի յաւուրս Ղաույա քԷ 
տս/ես յ*ս/ս*ֆկ% դէցհ 1է ^ոյե մատևսԽս 9| տ ^րզ. մևք 
հեգն՚ցոմսց ա օրքքեակաց բաղրէատա֊թ՝1րամբ ս&թ էրրէ 
զթաոէէրս թ-ողուվթ այլըւյՐ տէղչ-ոյ 
44լ #*Հ7 քքեչ֊ 9է սմա ըստ ժամաեակագրու֊թ–^ մաաքԽ 
զտս/եիՂք ս/ԱտևղուվՅ (տ 9 և֊ պսրստՀքաո֊ս նոցքքե հևասԼ 
դրտ1րալ հոլս/նէրլյ 



աա Հ.(7ւ.Նք1Ի 

1Ր Ա.1Ր Ի Կ Ո % Ե*Ս Ի ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ 

Պ1ՆՏ՝1րՈԻ0ՓՈ, ՅՈՐՕնՈՕ 

/ I -•» ֊ Լ է՝. 

*ԻԱՈՒԻ» Ա.– 

ԵԲԷ ոչր ե%, որ յաջորդէյթէ յաւաջէորդյո-թք պր \\արապեաթ։ , 
որ կոչի գչակայ վակքլ > 

օ Ե%ՕՌ եկաց հ***յյ* վանաէխ €| ՝պակայ ամս 
® Հէսաե % 
■ յէա նորա ^քպէփան աշակե՛րտս ^լնտոեէ ամս ե^ 

րեսուն % *|ճ սորա տամս ամին ե1խ սուրբն ^\ՆրԷ/^Էոր *է 
*| ՝ լակ այ վանմն » եկաց յ\լւետեաց բլուրն աո. 
տոն և. ||րօնէդկս չորս ամիս % |^ւ նղլչա հանեալյլնա 
ս/նտէ ա սելով* ^|4րա յանապատ յան մարդաբնակ աէ 
ղիս. ք քի մք ՀԲ փաո.աւորութ–իւն մատսւցանե .բում՝ 
սրբութեդ տ | \ոկ նորա ղնացեալՀի || ճանեայ այրսն 9 
ճւ կացեալ սԽդ ամս եւթն $ վախ՜ճամեի 9ի կենացս 9է 
փաո-ս այ % • 

՜^թմՏՀքքանոս աշակե՛րտ նորա ամս հն գետասամն 1 է 
■քի սորա չ^րրոր՚է ամին վախւՀնքսեցաւ֊ *ԾբՍ ^նտոե ♦ ճւ 
յեա եք կուց ամսոց և "Ծբն \\րմսիգ1յ*ւ յ եաոեա» 
.բաաւասուն յիքմնաէլնեան տեղիս ♦ ճ֊ ե սակաւ է՚ՎՀն 

Հ. ոյադոյն (3-աղեալյեկեղէցւղքս ըստ հասրաւոյ ա Հյ լ 
11" շէ&Լաց Խկ1րւյէցքւ , ուր սուրբ Հ\՝րխւ որ 

: պահեաց յախ կ*քյԱ I) ուաոաց% աո. յորդ աբու ղթ 3^ 



8 6ՈՀ** ւրարհզ ոնենւ 
բէրլքև ♦ և֊ կացոյց աԱդ կրմեաւորս վաթսուԱ 
կայքքն վար ուր % 

Հափրեմ՝ ամս^րսասևութ՝ % 
| ^ովհաննկս ամս տասԽ 1 . սա կր *Է մաաաաէաէսոմր 

սրբղքս \\ահակայ . 
*| ԷմյքՍէէոս ամս տասն % 
11 %արկոս ամս ուքՅ֊ևտասե 3 • 
\\էլրէրզԼ ամս վ»սաե և. ե՜րկու տ |)ա աոսաքքաԱ էոպիա֊ 

կոպոս ձեոՀնագրեցաւ 9է || ՝ ան դակուն ւոքե է \ոաքհաե^ 
նկ Աքյո3 կաԹ~ո,ւԷկՈԱհ * 

1'րէգոր ամս Հէրյ է 
Հ*նդր կաս ամս մետասսհ» 3 է 

91րրս1քԱ ամս եօթն ** % 
ԼՀովՀաննկս ամս երիս 5 $ 
Լ| ահակ ամս հթնդ է 
■ ^ովսկփ ամս վեց * 
1\ար(3~ողիմկոս ամս /«Հա 1% 
յ^յթ-աեաս ամս տասն 8 ւ ||ա կր 9 որ 9Է մա ժամն ակս 

1|ովսեսէ ^այոչյ կաթ֊ողիկոսէ զթ^սւակս/Ան գրեապյ 
հրամանաւ Ղարքքն 9է *Հ*ուքքն րաղարէ • զի Դւա կր աե^ 
ղեակ տումարի ամ* ազզյաը % 

1|ոմիտաս ամս ութ– 9 է |)ա զնաչյ մէաւորել 
րահամկ՜ Հպպյոց կաթ-ողէկոսկ աո– || րաց կաթ-ու^ 
ղիկոսն % 

\^տեփս/մնոս ամս վեց % ||ա 9ի մամն/ևակս 
տաս այ Հ^այոց կաթ֊ողիկոսէ գնաց աո– Ղաա 9 և– երեր 
մամս (քեչ^ի սրբոչյ ո֊Էփսիմեանց 9 և եզ. 9է *\՝*ք*՚կ"*յ 
վաէտն՝ ուր քէնրն իսկ կր % <^%ս/նզի )| ու միտ աս վեքըՈ– 
տքքն շինէրաց զչվիայարան սրբոց ^ոիփսէմեաևւխ §–՜ր՜ 

|\ււ/^աէլրօ ամս ութ– % 
քՀիադկոս 11 ամս երեսուն % ||ա 9է տզայութֆ աոասԼ, 

ցաւ զաււպրքքնութ՛ի • և կր աշակե՜րտ | Հարս ղի 9 որ «մա սիրե՜լի վասն վարուց էւրոց 9 ճւ էշխաև/քե 

ր~~լ՝— 
I I 

Հքփնակս ձ*աձ* է 
Հ-րկոք-ս օլփնակս աՏէ» 

է 0 ւ . 

10 8կքս օրթէակ* 8»քք–"էք. 
յկաա է 



«1Ա8Մ* 8ԱրՕ%Ո8 9 

դաստակերտս բաղումս * ||ա բաղում* կրոն ա լորս կար, 
դեաաաը 9ի ^Հպակայ վսնմն ւմիաճաշակս և֊ ճդնաւորս 
աո֊սնձքնս լնակելյ սնձքնս եր1տ հաբեւր ութսուն 
և ութ % 

9է սորա ժամանակս եկքն ալտ չ«քթ 9ի հոՂ^ 
մանրն Տ^ոանաց 9 ալտ ճդնաւոլտ և֊ խոտաճարակր , 
որոշն՛ ալտ յա§Ր մարմնական հեշչոութ1եց $ ոլտ կա֊ 
մկին սնցսնելլնդ \^ուկաւ » կ^բրև. եկին 9ի տեղին 
Հ/աքն $ հաճեցսն լնակել յսնապատ ♦ 1ւ կարն ալամն 
երկու $ լուսն ոմանլլ» 9է կողմանցն ^ադաստսնաց ալտ 
երետ ♦ և– եկեալ 9է տեղքն *\*Ասկայ % ճս հանդիդ 
ւպեալմիմեսնց դադարեցին 9ի միում՝ վայրի * \\մանլ> 
յքքմնաէլեեսն վայլոն ք յ | Պւետեաց բլուլն ♦ և ոմաելլ 
9ի տարայրքն $ որ 9ի հարաւակողմն արևելեսն կ 9 9է 
թադուած՜ի խաշի կողմս/էն ♦ իսկ ոմսճտ >Է կողմսնց 
սնտաո֊աբլելն * |^ւ. աքնպկս բաղում* ժամենակս կեշ. 
րեալ 9ի սոլն խստակրմնսւթե ամստսսն տ^ ^-..՚ ՚՝7՚՜ 

I *ծ մա մսնա կս էշխսնութեսն մստմիկմնենից ,է 
\\՝ոսշէղայ , և. Ա֊դկայ վսնակսնութէն1 9 հրաշալի դ 
իմն դորեեցսն դործտ 9ի վսնմն *|Ջլակալ 9ի դուսն “օբ Վ 
1ք արա պետքն ւ | \շխսՕն ^լ^րծ՚րոլնեաց 9 որում* սնումն 
կոչիւր \| արդ պատրիկ ք սա շքնեաց բաղում՝ եկեղեշ, 
ցիս ե֊ վաանորայս ♦ և ուներ կին բարեպաշտն 9 || ա֊ 
րիամ՝ սնուն նորա ւ ||ա աո֊եալ ղքլքն իւր եաՏր աո֊ 
հայրն իւր \\*ուշեղյ ղի թկլն դեմ* եդերալեր ղնալ 9ի 
1| եոարիա է |^ւ թողեալ դիքն– իպ» անդ 9 և յսնձն 
արարեալ ղդաւաոն այլոց աղատաց 9 և քնտն գնաց % 
\%**կ՛ կքքմն %որա յոյժ փափստեալեք սրբոցն% որ 9ի 
*\*լակայ վսնմն 9 ևւ ուխտի 1|արապետքն է Լ^աւուր 
միում* աո֊եալ ցփղրրիկ մանկի էի§ իլլւ սնդրսնիկե՝ որ 
եր յիստեսն 9 դպյ բաղում* յօ ժարութբ 9ի դուսն $ք օօ 
րապետքն * | *ըա>եք բաղում* սնդամ* ղկրօնաւսրմն 9 
ղի թոյլյտացեն %մա մտսնել յ եկեղեցին % | *սկ սպա֊ 
սաւոլտն ար դելուին գնա ♦ բայց գփղըր մանիան 
1) աեփամմնոս աո֊եալ 9ի դրկացնորա 9 բերեալէ^^^և 
ջի սեղսնոյն երկրպադեցուցքն տն 9 և բերեալ եմ^թ 
ցմայլխ իւր է \ \սկ նորա աւլձ՜ալ սկսաւ– արսոասուձրլ% 

։ 8լւփ" •րթ"»կս V «յ, 4*;ր<«ոէ*~4–( քէոՓք» * 



»0 01) «Հ* ՄԱՄԻԿ ՈՆԵՆԻ 
և. ոպււա/սւք ասէ » \| այ ինձ մէրղաւյւրիս , որ 
եմ՝ դ բարևաց ♦ ոպթացէզ* պիս աւՐ կւմնասյր 9 աևպի 
տուտ արտասուաց իմհց ամ* հախ արկուտ « 
ցէմն պիս փքր/ճտ 9 ^ ողորմևսցթն թնձ ♦ պ ար^ 
էդկևսցեն պիս 9 ճւ թռ֊չնոց ասպգ֊յլ խէթ-ասց&ն ընդ. իա։ 
Հ^րևշտակտ ապաշաւ֊ևսցեն պչսնՏն իաՐ9 ճւ դձւբ բու ֊ 
նևալյարձակևցւմն 9ի վէրայ էմ՝9 ք| ղորմևցարոլր թԱ 
ով^Ծբ սպասաւորլրլ Լ| արապևտիդ $ ճւ տուտ տսքնևրլպիա 
9է տաճար ւմնդր % | \ւ դարձևալ՜ ցմսնումխ փակբ* 
||^ որդէրակ 9 յյնդձքր բաժաեևցար 9է գրկաց քամոց • 
պիարդ. ոչ՜ ոպորմևցար մերստո *՜ ոը ևս ծնայ դտծդյ և 
ոչ՜ էրս սնուցի պտևպլ* ճւ պիարդ թ֊ողևր դիս յմիաոխ » 

| \ձ– պւսյս ասացևաէ էյԱոքն 9 հւմնևայթապում* ա&աւ^ 
շահոտ խունկս տայը սպասաւորսհցն 9 և գանձս բա^ 
ղումս 9է սպաս “Ծբ ևկևղևցւոյն % |^լ պատգյաաէո յքէր 
աո֊ հայրս կ^ճոդիկ 9 պի աոձրալ պիբսե* ճւ փքա թ-աապցկ 
9ինևրս տ նա աս1ք ♦ ||չ պայդ, հրաման աաւձրալ1րմթ 
յաո֊աքնոցն 9 ճւ «ձ ի^խևժխ աոնև/ ♦ արդ. էթ-կր աքամն 
հաւատոց էրս 9 ընդունևչի 4՜ բէղ ս(յէԷ աշխաաաաճտդ, ւ 

*՛ մի վամն պատասքսամնւոյն ձանձրանար ՝հ՚փւ> 
ասյլշ ևրթ– >ի խապաղութ-իւն % \ճսկ *նա աս է ♦ ||չ այդ^ 
պ1թԱ ♦ այլյրթ-կ վամն իշխսնուքճևր է 9 էս ոչ՜1րրփդի»Ր 
9է Տմքնջ՜ ♦ իսկ ևթ՜կ վամն թ-շնամութէր \ | արապևաքքն 
քնդ ժևպլ9 ճւ «ձ (խրն 9ի կնոթէք ծնաւ 9 ճւ սՅրն քԽրն 9Է 
էլն ոք է 4* ծնևալ* ճւ ոյլ աո֊արէրալյ» ճւ մարդասրևրն 
մայր ունէքան % ևս մտան և մ ոաէյտր 9 և դմայյքն 
վ>ո բարևխօս ունի մ* ինձ • մի աոնևր յիո պցաոու Ան 
բարկութ-էրրո 9 պի մի ևպէքց նշաւակ աշխարհի ♦ դի է 
թհ դու. պվնոի կաթն արբևր 9 գոնևա ճւ պիս սոսճա^ 
րիս արժանի արա է |^ւ պքքԱս ասացևալ և մուտ 9ի ա«է 
ճարն | ճւ համբուրևաց զոր մ՝ տաճարին ♦ ճւ գնաց ասԼ, 
ոյաիի սրբոյ սևղանոյն 9 ճւ ծ՛ունր կրփւևայ* ասէք ♦ 
տր | պթևկևալ սիրտ իմ* 9 ճւ ոպորմութի արա վիրաւո^ *• ^ «ձ մհԷտԿ յոպքքր*1ս*~թ–Է պյւարկսւթֆ 

րդ օրհնևալ ^պիցի անուն բո յաւիտևւմն հ 
իբրև ևլ սնտի տիկքքմն 9 խստացին 1 ոխացանն 

ճւ տրտմևցան յպքժ քնդ իրմն սպասաւորբ էկևդևցւոքն $ 

1 զևրկու֊ս օրինակս |«**4*քտ 
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Լ պաարաստեցք/ե 1խո$ն կե՛րակուր % | ՛ակ նորա 
հրամայեալ Ոպա սա սորաց էւրսց առնել կրնա֊ 
սորացե լ և. ղամենեսեսն 9է սերլչսմե կոչել* Հև եքխ ա(էթ 
երեչլհարեւր (ամեսոէն էս հէնդ % Լ\ւ յորժամ* 2աշէ^ 
յԻ I ասկ; սէԷկք/Աս ||^ սրրասերթ. և- փոյթղւ յահ՜ասյ֊ 
քքե մշակոսթ-թև | ուրախ լերուտ, լխդ էս *է *որ 9 ղի նե֊ 
րեաց քէեՏ. ք Հև կաաարեաց ղէիափստուՅե սրտէ էմոյ ♦ 
արդ. օրհնեցիր ղիս և սփոփեցեք, 9է խաղաղուքԺէւն է 

յարւասջլ ելեալ գնացքն ր 
եկեղեցպսՈն և֊ մէ ոՅն 9է կրօնաւորացԱ գնա֊ 

■ ցեալ արւաթքւ սրրԱք սեղաԱոխ, ասեն ♦ (| ^/» > Հև դու 
ներես կեոՀն՝ որ հախ դորեեաց * և֊ այլ կտԽաԽց ըզ֊ 
նոքե խրամ* հս»մարձակեալ հատս&են * արդ արա ղիր֊ 
շս& ^>ո զօրութ-էրդ. , պէ վքչայ լք&ԷցԷ աղՅյաՏ » ^"3 

և սրես բաղմաց է |^ւ. իբրև յուղարկեքն ղիքքԱն՝ ելա֊ 
նելյքսդ փոթը զառ.9էվելն 9է հարաւոյ կուսե վսնացե 9 
որ 9Է գլուխ \%արդակսց 1 2 , Հս <^7/» 9Է փոքր ամրոցն 
\\՝ե&ամօրներքոյ ^^արդակայ՝ ղոր խնդակս 9 կոչեն 9 
ետես կքամե 9է հէւսէսակսն կողմննէխ տեսուք» ղարմսՀ,, 
նալէ ♦ Հև լխկե/ք պմէմևու1խ 9է դայեակհ 9 և֊ ասե « 
սսնեմ* այր մի գիսաւոր քխդ ամպս որոտացեալյ և ե+ 
լեալ յեկեղեցւոյԱ դայ աո- ^ււ♦ տեսաևեմ* աո- ^ա/ սուր 
սրեալ Հև թ-ացուցեալ 3 և յարեաե ներկեալչ լխդ 
բսնմս եհար վե\ա ք և. աԽդձքև սաաակեցաւ % որ տե֊ 
սեալ եսհւայէցն , լնթ-ացեալաղդ աոնեքն սպասաւո֊ 
րա*խ եկեդեցւո/ե ♦ Հւ հայլի» ելեոզ րարկացաւ եկեղեցի 
պաեքքեֆ տրամեալ յոյժճ բաքում* ժամս արտասուեաց * 
\*\ս/ա աո-եալպսպասաւորմն տարաս 9է տեղին 9 Հւ կագ* 
»էեալ դերեկմամե 9 եդքն 9է նոխ տեպւոքն « և կանդ֊ 
նեաց խալ րարեայ 9 և դրեաց 9Է նմա այսպես • 

ՈՐ 8* 6ԱՆԳԳՆԵՏ8Ի ՄԱՐՏՆՉԵԼ 

ԸՆԳ Ե^ԵԼԵՑԻ ԱՏ8նԻՆ՝Ո8 

Ա8Տ ՏՈԻՐ ԵԴյ*8Ի ԸՆԳ ՆՄԱ 

1/և հասաատեալ կայ այս գրովա *է նոյև տեդւոՀն ^ 

ք 

1 &երխ» պիծակս է %աֆձ չկթ * 
2 Հօրքձակէ աֆա^ր Արր**1*/ էրր 3 Յ^ււսք պիծակս 

Արէ»(ւ |>^ . էսկ յպ/լե/փա օյփ֊ 



1% ՕՈ^ ՄԱՄԻԿ ՈՆԵՆՒ 
)*սկ գմէմեուկե աոձրալետ 9ի գայեակս աէքքևչև. յաքԼ 

բուես հասաւ. • և. ապա աո–եալ9ի վաեմե ույսայց 
ճւ հաստատեաց պեա հայր վաեացե յաոյաք րոճր րէ, 
մահ իւր է \ճսկ հայրնորա իշխսմմե |^^րերուեեաաաց 
դձրււ. գայր 9ի \|եսարիոյ , լուեալգմահ վեսքէն 9 քք^լ 
քայյաւ ♦ հայրն \$ճո*էէկ մէաիթ-արեաց վեաաա 
նա խորհեցաւ. շքնելեկեղեցիս ♦ բայց գնաց 9ի |)տ«է 
բա վաեմն վամե նէ <֊/3* գյամն ելոյ 9 և անգ շիքեերաց է 
կեգեցի վայելուշյ և֊ կոչեաց պան ուֆ նսրա վամե կը~ 
նոքն՝ սուրբ ^ ծ՜ա&ին 9 ճւ պարգարեաց վեա հրաաաշազի 
սպասիւր ճւ. կագմութբւ* ^^ոքեպկս և. վԾբ \|արաաապեսե 
9է *| ^լակայ վչմեմե մեեաշոլբ փաոյպ* • 

||ա գարձոյց յ\|ուաոյմե 9Է (|արապեսքե և. ^4|յւրա 
րե-խ * յշս/նղի իշխս/ն ուքն աեօրէքե՝ տամմե մամիկաեե%ից 
կտրեաց պերկու. աւամեմե 9ի վւմնացե 9 և 1րա գա» ասէեի 
ու • Որքքն էխ ոք % Օ «ր , բարկացէրալ հօրն \\ի*֊րպի $ «« 
նիեեալ պիշխաԱե վամե կտրելղյ պգիւ֊ղմե 9է աէմեաոքխէ 
\*սկ յե-ա ամսոյ միոյ *է յսըս ե-չէալ, ըեկհց փո#. էրրխ 
վարն 9 ճւ. եհաե գոգին ւ ^\այց որգին թ-կ-պէա 4. եա 
զւսւանմն 9 այլոչ^եաո. 9ԷնմնԽէք հայրն մինչև. 9ի քյսլ* 
այս իշխսճտիս % այս իշխսԽս կշո֊եաց ՀթաՔմևձրրա^ 
կու հագար դահեկան ք և. ետ իշխաեթե ՀՀ արմն ոյ «. և. 
պւեեաց լ\|ւււաււււ ճւ պ^\Հարեխ 9 և ետ պեոսա վոեաթվե 
վճտւաւ. ♦ և երկու, գիլզս յիւ֊ր գաւաոձ/ե 9 
մետ և. պգահ իշխանացե 1 է գ^բգ֊քքե (ժապեալյաաս. 
\ձճոդիկ ։ ՚էեաց 9ի գյաւաոՏե իւր « և 9ի վախ7Հաեիվե 
իւր՝ ետ տանեԼցէքեթե 9ի վաեմե թմն ավեեաե 9 և. կայ 9է 
կողտՐ արևելէց երեր .թայլ հեէւագո/ե յե՚կեղեցսյն է 

\^նգ. այե ժամանակս սպսքեին պ Արմիցդ* ^1| արտից 
արրավե | և. ^ հա մբ || քոսրով^ որ գի նորա ե1խ փախըս^ 
տակամե 9ի Լ^ոյես 2 « և էլերեալ ՝ՀՀաղկեգմեի հաւաս^ 
տոէխ 3 9 գարձաւ պօրզր 9ի | ^ օր կայ աո֊ Հարսից գյոր^ 

ա Հերիս օրինակս էԱք*4*^* Ա |սսսրսվ֊ որդի \\աւաաայ արթաչ/ի 
է*՛1» * * յԽար*սպըլյր ^ 

2 Հերիս օրինակս *ք» Հ«–»<ք է րութեյ և. վէաջու֊թեյ » է աիրե^ 
3 Զ/սյս ե. Հովհաննես կաթո֊ չո/ աղդ.այ բաղմայ « |ր«ա նադ.»Օան 

ղէկոս դրե պատմուվվեն նշումիդ Խծային յուսոյն 9ի սիրաո 1». 
այսպես* ** Ւպյյ վէնչ^դեո. կեն դա֊ րա՝ *ի ժսսՐ վախճանի ի*–րո§ 
^ կ» սուրբ հայրապեաե Հ^ովսկս» ւաաայեալյ&եր ճշմսդփա % ե յապ^ 
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ծ՜ասորթե , և. ղէրրկէյ/և էէ֊ր աոՏէղյր* մթւչ^Է Լ \ՈԿ֊ 
%աչյ պ֊այր |$յոսրովյ աո-էրալ պ 11 ՝ու.շե՜ւլղտ1քրն |)՝ձյ(/ ն. 
խու-թ-պ/ Հարօնոյ էշխս/մև և– |) ասնոյ հրամս/նաւն 
||^օ^ւ^ ւ տարեալ 9ի ^ուքքն 9 և ^այոց մարգպսհ» 
հաստատեաց% տա֊եալ^ի ձեո֊ս նորա գպջրս Հ^այոց ճրլ. 
բեռան հագար ♦ և. քքվթե աոձրաէ գչքօրսն Լ ^ունաց էւ^ 
թանասան հագար 9 գնաց 9է |\ա^|լ ^ ահաստս/ն 1 է 

ըե՚է գօրաքե հպարտացան բնակել֊ հթոքերն » 
աևցէն գնացքն աւուր <քիոյ “ճանապարհ 9է դաստա^ 
կերրտ 9 ճւ անդ, էջքն է 

1| ^իխորճկս 9 որ պ ^Հրմիգրէ եսպսԽ յ դումա,^ 
րեալգգսրս ^1|արսից ութսուն հագար 9 և երկն 9Է վեր֊ 
Սաժ \\՝"1֊2էՂ^Ս։ 1 ճ»կվւ>"& \)՝ու֊շէւլՔաջաւէր1րալ 
գզջրմն 9 հա գիլ՝ հաւս/եեցոյց մտանել֊9ի պատերագՏՏա է 

բսեաս ՝է բևրսՏե Հ,ա/ոց ղօրացն \\՝ու-շևղ^իշխսքմԽ 
մամիկոեենէց և. Հպպյոց մարգսրմն ք 9ի բարեր խոս և. 9է 
յօգնաթ֊ի վաբ ||արապես/ն կոչելլ* և֊ միաբս/ն գոցս 
բան էձոացեալյ յարձակերցան 9է կերաք գօրացն ^1| ար, 
սէց ♦ 1ւ ետ տր 9է ձեաւս նորա գթ–շնա միսն է Հ) որ գի^ 
տացեալյՀուշեղսց թեք նա 4* թագաւորև 9 նմա ւ/ալ 
տեաւ ♦ և֊ սկսան բախել֊ էրերաց % () որ վաստակեի 
ցաւ յոյժ ||՝/ււ^էլփ սակայն զմահ և. գէչեսնս առաքի 
եդեաէյ բարձեալ֊ գմուրճն 9է կեր՝ էքոյց 9ի կերաք 
գագաթանն *\9էխ"րճէշէ # և ուղեղե ցնդեալ֊ քնդ. 
վշիթմն իքս/նկր % |^ւ» կտրեաց գգ/ուին 9 և ձգեաց 9ի 
մևեխակն իլր • և յորդռրեա§ գգօրսե 9է պատերազմն 9 
և գօրացեալ֊ գօրացն 9 առաքի եդեալ գեոսա 9է փա^ 
խուստ 9 Հև կալան 9է նոցաեեք բա սա սուն և ութ– իշխան 
կենդձմևւոքն • և համար կստորաեոյե ոչ֊ երևեր կչսսն 
բագմութՏՆ % |Կրք արս հագար ընդ էշխանա/խ ըմՀ 

զի նորա միածին, և. *ի Հոգին 17բ 
էՕյ • և. անարգեալ՚ի բայ ղէյրւամհլ 
ամրարշտոսթին, խոստովան եդև՝ 
թե "լ գոյ այլ Խծ բայ ՛ի միզն 
յիա/Խ է զորՀրիոաոեեսյՀ պա շաննւ 
Ե«֊ ա"էա արապանին սրբոյ հիրրո֊ 
աթ» ծննզծան լոէ-սաւյարուՀմեամբ 
հապորգի կենդանարար մարՏեոյ և. 
արեանն էրն» խ. ոզիռեեաա Հքբ 

աւեաարանն ՝Հ&ի համբա–ր$քա§էր , 
յեա երիյ աւտո-րյ վախճսձի ՝ի 
բարւյղբ ծերու.իմ-% % էյւ րարձեալ 
զմարմին նորա Հբրիսաոնկիյ նուի֊ 
րակահ ասզմոսերզոա-թթ և. Հլա հա֊ 
նայ ական գաոսու., աարեալ^ դնեն 
՛ի շերի**" թագաւ֊որայն * 

1 6*րի" "րթոոկ" 

5 
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բոՏնեալյ և մեծ՜աւ. յաղթութքէ դարձա*– 9ի պաաէա 
րազմէքն • 

էքքև– ա13է ^պ1ւ ա#լ էձագոո-ոին և 
խնդաց յոյժ ♦ իսկ ղորթն Լ ^ոմնաց տրտմեցամն աաոոաիկ 
ամօթով֊ւ կէբրև. կոչեաց թադաէ-ոին զ|^աւ^^րղյ և 
պատրաստեցաւ տալպարդեւս ամ ղորաաքն9 յղեաաց ասա* 
կլֆոսրաի արլթաքն 11 օրիկ ք❁թանղի զնա թ֊ադասւաաբթե ^ 
խարկն էք(էն կացսւցեալ. \քթե դիտես դո*– պոսյդ > աք 
արթայի մահու– սպառնայ ||Նւ.շէլւ |սւք քրա խորհեի 
ցաւ. դարսմս մահոք– դորեելնմա 9 և. արձակեասց կա՝, 
չէրլ աո– թտն պ\\%ոսշեոլ ♦ և-րոյր \սսսրովու– իմասցեաԱ 
աղդ արար \\*ոէ–Հե՝*1այ զնենդոՀի եդրւօրն է ||%«^ 
շե՜ղայ աո-եալչ/նդ է*~ր րառ֊ասուն իշխսԽ 9 աո ո&յ 
այլ ուրուր 9 կազմեցս/ն զօրէքն պատերազմի « ճւ 
սեր պատերազմի քքնդ մէք ա&եալյ աքնպե** եկիՏ* աո– 
թ֊ադաւորն է |^ւ եկեալ երիվարպքն մինչև– 9ի դյույմն 
խորանին ք և ամ խստությՏէ տումրալ պաաաոխս/ևի 9 
և9իլցյս աեեալզմահու. դարս&ն ք թրակոեեցթն փ*ա% 
և զս/նմտա-թի նորա պարսաւեցքքն ♦ և յարոԼցեալ 
մեծ-աւ. բարկութբ իշխան էտն հս/նդերձ 9 ել 9ի քմա^ 
գաէ-սրէ/ն % Հ^րրև. լուաււ ղաքն թ-ադաւորն՝ երկեասւ. ք 
րանղի մամնուկ կր % 

\*սկ իշխէմմն ուշեւլարձակեաց աո– Լ^անաց զըլ 
րավարն 9 ճւ. ասէք ♦ ||ամեցայլթ դուր սպո/նո/նելդիա 
նենդութ֊բ ք արդ մի զարթ-ուցս/ներ զաո-եւձր% որ 9ի 
րոմե ե 9 ճւ. մի զդայլ որ զէւր բարսն մոո-ացեալ (ր « 
ապա թ-կ ոշ , աքն որ զո7ւթ–սուն հա զարմն յազթահա**^ 
րեաց 9 կարօրլ ե ճւ պեւթ– անասուն հապարմն ոաաա^ 
4կ.« 1քեքխ թ֊ոպէալ զզօրսԱ ՝Է #|՝*»*-/&» ՛իթ*1ք է 
կաց 9ի մարզ§պս6աութ–ենէքն ♦ և աոմրալ զզջրս խ֊ր է «ք 
^ մամիկոնեան տան էյն եքխ ք եկն 9է դաւաո– իւր* 
յետ սա կա է– ամաց ես պան փււ^աւ/ »լ && 
նոտա*- յաթ-ոո– նորա է 

\ճԱկ \ւ)*արաԼ գնացեալ վրկժխնդէր ||Ն օր կանք 9 ՚և– 
եկեալ էմնցանկր ընդ է|արնոյ վլաղստն ♦ և– արձակե 
աո– ||՝/ււշէլ Էշխամն ՀՀարօնոյ պատ դամս 9 ՃԼ *ոնե • 
IV/1 ^ ճ^*7՜ ^ ք դա֊ոճ» թ֊ադաէ-որին ՀՀոմեաց » 

վրկժխնդիր ||՝օյրկայ մահականն # ապա (թ՞ե I 
^ դաոՀնաքն իմ՝ զերկիրդրո/նդեմ9 և զյթեզլկապա^ 
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նոթ տաևէւՐ 9ի դուռն արթունի > քլևաւ և որդերզթ * 
կ նա ւ»ձ յյէայ պատասխււնի աո– նա » ա^լ 

սկսաւ. ամրացուցւմևերլ֊ պզ աւ աոն է | իբրև. զնաց 
կլֆոսրովյ կառ. աւար և դերրութի Լ^ունաց* 
ճւ սնցքրալզնաց 9ի կոզւՈմևս | %\ասևնոյ , 9ի *Հ*ոլէքա% և 
9է Հայերլ» և. 9ի յորժամ* երկթև 9է \|արթև , 
աո֊աթերաց \սոսրով֊ զ^իհրան 9է ՀՀարօն առ. 
շթ*լ էշխաևն ք ղի կալցկ Հևա և տարցկ 9է պարսիկս է 

հրաւէսն ասւերալյ զտեր ղի սև՝ յորս նա ղհաւատմև 
ունկր* 1 կոր&անևէյ և. զիրմևաւորսև սպս/ևաևերլ* սրոց 
երկերալյ զիրան կա տարկթև % 

«ՒԱՈՒՒ* Ի– 

^թաամէհւ.թ$ %պաիյ. և. զաչե 1քթհրաձաք՚ի §արօԽ երևսուՀր հագարաւ. , 
և. կա—պձլԽ պէաաա <^Հ«ւ1ր ՀահաԽասյ յՀ)ձ Հթպալջէ • դա«ձա(ն 
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( ) ԱՌԱԾԻՆ սո/թև թք֊ադաւորուիՅ֊երամմև <|)ոկասու9 
յսրժատՐ սպաևաւ \\՝օըԷՀ արթայ դասով֊9ի ծ~աո֊այկ 
իւրմէ՝ որ և. նսւոաւ յաքՅ֊ոո. նորա յ յ^շէայ |ք ֆսսրով֊ 
գուվսսն Ս*օքքկ^քք որ 9ի *%9 նոբա և. ի*–թև 9 և. երկն 4*֊ 
ամևց9ի Լ\ղ/ևս չոբերթաասամև բի*֊րգթ ♦ ե– րրերաց բազում՝ 
աւաևս և. գյաւյաոյս > և. դարձաւ է | ՝իհրսն թերռ֊ 
որդթևիւք թսռսհթերաց 9է ՀՀարօն էրրեսան հազար աւ֊ • 

իրրև երվև նա 9ի զ աւաոն Հ^աշտենից > կալերալ 
զուքս առաջնորդ իւրէրսնթ ոնցէրալերկթև մքնէև. է/^ 
ձանն սթարեր այ տ |^4. ըևթ֊ե՜րցաև գդիր արձէմևթև %խոր 
տակ և ցին Հևա ♦ և թկթևամէտ ութ– հազար սայր սնցթև 
9ի ե֊ յ^րաերպուևս 2 ամրոցն • իսկ թլսսն/ւերրլ 
կոս հա զա թև դերս. յ|^ււ^ ս/ևղր կայթև , դիաէրլավՀ 
գաիաիատպկսքևսև տ դխոացթև արլքխ ևւթն ք որթ. 

1 0հրկաւձ օրք&ակա » Հա*+ա+\(է • * 
VI ն*Հ*~*թ*.<»*Հէ • Խյպցըռք . I ^/քր ղքքձակս * 



ւ6 6ՈՀ$* 1րԱՄԻ՝1նՆԵՆԻ 
խոտաճարակին էին 9 ևկին 9ի ւէմնմն » ճւ զամևնևաևան 
փախուցին զկրմնաւորմն տ ||յմս/էտ փախևսն $ ճւ ամաճտ. 
մնացին ♦ քաչյց 0| օղի կար պոս զա մեն և սև սն յսւպաբ֊ 
կէրաց յամհւին , և. 9 ի տևղւո^ն աէֆախ 
գ\&ճորէէկ արգձր/ > ճւ զսպասաւորսն ևկևղևցւոխա • ճւ 
հրամայևաց սպասաւորացն* տէրունակամն աՈաարՏնզխ 
կազմևլզս/նձինս է |*ք^րճւ մաաուցին գպատարագՏք ևւ֊ 
թ֊ամւնետին խոտաճարակբն 9 ճւ հրամաքևցին նշանագրի 
միում* որ ևկևալէր 9է Լ ^սմեաց% գրևլգաււ յիէտէրանց 
ասացերալմե * ճւ իէտևս/էտ տարաևևայ զձևււս իւրևանց 
աո֊աքի *Մբ սև ղան ոխ ք ճւ ասեն այսպէս • 

ա&՝ զօրութ-ևսնց ճւ արարէչ^ յաւիտենէց 9 յ*|ք 
ստևղևևր ղմարզն 9է պատկեր տո բարևրարուիժևգ. 9 4. 
կա ցուցե՛ր ղնա իշխան 9է վևրայ երրկրէ ♦ ճւ ե՛տ ուր նմա 
գւէաոյս և ղպատիւ յաւիտէնակսն անմահ * ||սրա^ 
նախ անձև ալ բանսարկուին՝ մտին մևղյ> յաշխարհս ք 
ճւ ^ մևղաց անտի մհււացուէՏւ 9 1ւ9ի մոո֊ացմանկն կո֊ 
րուստ յաւիտենակսն • ուստի զորգէգրսւքՅփաՏքև ֆոր 
յայ էր 9 քնֆևւբպլ մևղացն ապականուբ * ուստի փըք֊ 
կութ-և ճանապարհն րարձևալէր 9 ճւ մահ թ՝ագ աւո֊ 
րևալ» |^յլ ^.ու , տր $ գթ֊ացար 9է ստևդևաւաևա տա 
աևային ձևո-ացդ. • աո֊արևցևր ղմի ած՛ին \\ը9էԷէԷ՜՝Փ* *ե 
փրկութփ աշխարհի 9 որ և/լն ճւ ևղև. մարդ. 9ի էնաք է 
9ի մևր նմանութիս 9 ճւ էարւ զմևր պատժապարտած» 
թ֊իւնս « էէատապարտևաց պմևղս մարՅեաէ֊ իւրսփ % և֊ 
լոյև գւմնէևս նախաստեղծին |**էամայ • 
պականութ֊քւ մարլքնոֆւ 9է գձրրևզմանի 9 ճւ իշխան գյւՆ 
1Ը*Լ 9ի *1էրս*յ մահում զմահ ւէևրևաց 9 ճւ պդ-ժոխա աք֊ 
ւևրևաց * ղարղ֊ևլևաչսն ազատևաց 9 ճւ ճանապարհս 
յևրկինս ուղղևաց 9 աո֊աքնորդձր/ով ամենևցաւն յա» 
ո֊աքին յան մա հական տևղէմն < Օ այս ամ* արարևալյ 
ճւ պմարմին իւր ևտ հաւատացևլոց 9ի կևրակուր » ճւ 
պարիան իւր ըմպելի 9 ճւ զմահ նորա պատմևլյամ՝ հա֊ 
ւատացևլոց % |հլ վասն ասնուան նորա զմահ ա§ւ ոչ֊ 
քնչ^ համարելով^ զս/նձինս իւրևս/նց մատնևցքան տան֊ 
ջ*մնաց ճւ մահու 9 փոխարինի ակն ունևլոփ 9ի միաՏնեք 
(IԸԳէ–11Քո» փաո-աւորևլոփգամևնևցոանց Հ^քաչր *Ծբ % 
քաժս°Բ և՜ ^ զանձինս մևր 9ի մահ. մասնևվխ ճւ 

Ճ5^րչ^քսնաց և փշտի ♦ աչլէւ վամնրխոսամանւէ% (մ էր ար 
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ճանաչեն ղիս% 9ի հաչած՜սնս կայցեն 9 ղի (<||ւ^ր երմն էրաՐք 
ասէ^ք անդ և պաշտմնևախ իմ՝ ևդէցի 99փ և գիտէրվի , էոր 9 
ղի ոչ֊ սնտհրս առներս ղաղաչսնս մերը 9 և ոչ֊ (նդ փ*քյք 
հարկսնևս գանձէնս աո-այէց *թ–ոց < ՀՀուր 9տր ք փաաւս 
անուսնդ. րո վրան զթսնչհրլհրասց րոց 9 *(ըրս ցուցսնևս 
աո֊ փաո-աւԱրիչս անուսնդ րո •յաղյրաց և֊ յալի^ 
աերամեց % \\՝ի աար ոտարոտից ղբնակութբ սիրևլերաց 
րոց սնհաւատիցե ժաո^սնգձրլչ և. մի մ&ր&աբսնևսցեն 
հերքՅ-սնոպլ ԷՅ֊էք կորևսնևցաւ տհրղէ փրկու-թ-էր նոցա 9 
և ոչ֊ ղթ է՝ որ ոգնէք նոցա ♦ և. ուր էշ Հոր ա& նոցա% յոր 
յուսացերալն կրքնէ (|/շք՚ա> ^ 9 ղչդքնս արերան րո 9 և. 
էիրկերա 9ի ձհուաց նէրղչաց ղհաւատացհրալս անուսնդ 
րո » • ղի ևսնիցեն աղգր հհրուաւորբ ղմհրՏրուիճխ րո 9 
և յուսասցին յանուն րո աւէենևրևսն 9 որթ ևրկիւղիւ 
ծ՜աո֊այերսցեն ւ/երծ-ութձր րո 9 | մրացո 9 է&ր 9 ղժողո^ 
վուրդս րո 9 հովուևա և բարձրացո մինչև, յաւէտևսն ♦ 
պարսպէրա 9 ար 9 էնա մաս» ար աֆովդ ղոր փրկևցևր 
պայոուակսն խաչիւդ րովյ տալով֊ օգնական 9ի նևլ, 
ղութՅրս 9ի. դիպ ժամանակի տ ք^էգձրա 9 ՀՏր ք գա մրա^ 
Տ-ածուկ աջ րո 9ի վերրայ բսնաւոր փարախիս սչյսո^, 
րիկ ք ճւ մի տար գժատւանդութ-քա րո լնակութք սն^ 
հաւատիչքև ♦ ևղիցի ձհրոն րո 9ի ղօրացուցանևլ դհա^ 
ւատացերալմն 9 և որթ ղաւսնեն և. խոստովանքն ղա+, 
նան րո աո֊աիի աղգ֊աց սնօրքնաց • ^/ւցւ ք սէր • մամն 
ժաս֊սնգյուքժէր անձանց մհրրոց 9ի վիրքին Հշրուսա^ 
ղհմ՝♦ ղի վալն րո էՈրո֊սնիմր ղօր հան ապա էլ 9 և գան֊ 
ձինս մե՜ր վասն րո սնբաւ և անչափ յ1արդասԷրու^»է 
9ի մահ մասներմթ % ի)Հ՛ԱԼ, "ձ. ունիէփ պարտուց 
վճարուՏն 9 բայց յաշխարհի աստ ներղութ֊ի սւնիվթ 9 

| ուր 9 սՅր 9 ձայնից մհրրոց 9 և խոկարհևցո ղուս1լե 
րո ^ մաղթ֊սնա ծ աո֊այիցս 9 բարևխօսութի րո ||«#֊ 
րապևաիս և, ||^կրտչիս • և սորքն ճգնութբս պա հերա 
ղևկևղէրցիս հաւատացևլոց սնսասսնևլի և սնդրդուել, 
էե 9 էհ հաստատուն կա ցցի հի*և* հաւատոյա մևրոյ 9ի 
վևրայ հիման աո֊սղթևլոց և մարգարեից խոստովա֊ 
նութ-էն ւ մինչև ևրևևսցի արդար դատաստանն համե֊ 
րէքե աշխարհի է \շրևևսցի փաուրրո 9 սէր9 9ի տաճարս 
յա/ս՝ /&արե–ւ/Լր հԷէՏսսրկօւքքսրքպ/ս Լ\՝րէգորԷէ 
և. բեակութ-ք։ սրրղ/ \\արապ1րտէս . և. Հացցկ փաո–ը“Օր 
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| րրրորդաւթէրն 9Է տէղի ասա է ^|\«&(|( »» ե քա֊սն 
դմոխոց » և. կապս/կթ մահու. * իսկ այժմ* 9է ամսնկ 
մահ սարտուցէաէյ էրէխչէ մե՜րձ էն ալ չարաւթ-իը «ւ 
հաւատացէալս է 9|* սմսնկ և. դևթ պատկասձրցան , 
և. մք դժրէսցէն գսպասաւորթ սորա 9 և. որթ գ֊ասյցէն 9ի 
ամա % (3 բագմութ^ դիւացն կապէսցէս 9է սաէղւաքս 
յա/աժքկ ,՝ պէ խթևացեն ղ&ուլացևաըէե յա&պաաշաա^. 
(ա՛հ փ բայց մի աարերս նոցա Էշխ անութիմհ* քաա էւ^ 
րէրս&ւք լրրու.թ՝Ծե յարձակէլ՝է վէրայ հասաաազէըՏ* 
1 >ոէհհ և– ՈՈՔ հաւատոմո ւիշէսոեն գանուն նա էԱլ 
^ցձյս 9Է Աղոլթէ էւրէսնց կամ՝ 9Է վիշաս կամ՝ 9ի 
ցս/նկստ֊թի չարէաց կամ՝ 9է //կուՏէ կամ՝ 9է գ-էաավի, 
մութխ կամ՝ 9է դագչմնաց բէկուՅն կամ՝ 9է վիհս 
հնարս որոգայթից 9 դու. ար ած՜ մե՜ր լուփցէա նոցա $ 
և, գէր&՜ուսցէս վնոսա յարմս/նա հաս չարէրաց սէնաոի • 
թսէնգի թո արարաՏթ էն և. գքնթ արէսե» % ||՝^ վամն 
մէրղաց նոցա դատէրսցէրս վնոսա 9 և. վասն ս/նորէքնսա 1ր 
նոցա պաամապարտէրսցէրս վնոսա ♦ գթսւ֊թիւթթվ 
խրաաէրա 9 որ անոխակալդ էրս և. ամենէցուՏ» մՏսաաԼ 
կարար ըստ իւրսհթանչիւր պիտոյից է 

\\էձՒա ՂՐՐս ար երամի թովԼ գնէցէր 9 և. մսէհսւումի 
թաէ որդեգիրս արար էր • մի էղէցէ իշխան վէրաայ 
հօաէ թո 9 և ապաստսնիլժառո/նգութէ վէրք/ն 
նի է ^ւ»4^ւ ք ար ւ շնորհս բնակչաց սորա որթ պանդբթ 
զաւթ֊բ կենզթ գնան 9է կէասնս յայսոսիկ 9 և. աւչ րսա 
մարՅնոյ գրգս/նաց 9 և֊ գմիտս իւրէս/նց յէրրկիէ-դթս 
ունիցին • թո/լ գմէղս նոցա # քնքէա գյանցաէնսնոցա ք 
բարէխօսութիւ սրրզյ 11արապէտէս « և. հէղմամբ ա^ 
րէսէն սորա% գրէա վնոսա 9է դպրութ*(Խ կենաց 9ի վխ 
՛ճակս արդարոց թոց % |^ո՝ աղաչէվթ « է թե մէղյլ մէ^ 
էամէՏթ էցեն ք 9է կալ առաքի սրբոյ էկէղէցւոյս » էս 
ոմն էլով֊ բարէխօս գհէղուԱն արէան սրբոյ \\արապէ^ 
տիս 9 և պմէր նահատակութի տառապանացս » ՜հաշ֊ 
աէաց ընդ նոսա մարդասԷրութբ թով * |)՝^ք ամնաէա 
աաՏաէր գա դաչան ս մէր 9 գի դու. վամն մէգաւորաց ի^ 
ջէր յ^րկնից» որպես ասացէր ♦ « (էէՒկԷ 4*շքԼ 
քարս ք այլգմէղաւորս 99 1վամն մէղաւորաց աղա֊ 
չէմր | և ոչյվամն արդարոց - ղմէղաւորաց թոդ գմէղս $ 
գհիւոքնդաց աոողքացո գվերս ♦ և որթ ապաւվ/նէցս/և 
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9ի կենդսնութ1ր իւրևանց 9 և. գործեցին ղթարիս 9ի 
*Ծբ եկեղեցիս 9 և որթ սատարեսցիև սրբոք \ լ արապետիս 
և. կրօնաւ որ աչք* » ե֊ բաղում՝ մեղս գ.ործեալ իցէմն , և 
ապատաձեռնին 9ի մեղաւոր քնչից էւրեանց սրբոյ 1|ալ 
րապեաիս 9 նոքն իկթս \ | արապետո (իցի փոխատու, փոլ, 
խանակ ապականացու ողորմութէն ըստ հաւատոյ նոլ. 
ցա ղպարտիս էւրեանց ♦ մա տա կար ար եա 9ի նսսա 
ո֊ատապէքս ղթողութի մեղաց ա \^նասցկ ղօրութ-իւն 
աքղյյլո 9էվերայ վէմէս ստյսորիկ9 որպկս յաաաքլ հի^Ն 
նարկեցաւՀ>ո ղօրութիգ 9նոյնպկս կացցկ մինչև. գաս 
քի նորՈգելղերկիր % Լ^ա/եաՐ ասուր գտցես ղսա նորոգ, 
էւ անապակէմն որպկս ղխորսճՌւ 9ի հնուՏ& 9 ղի դու 
կարողես յա մի ♦ էւ ղմեր մահս ընկալյ և. յա մ՝ արաև 
րածսց վլեդ փաո-թ յաւիտեամնս է 

1/<– յասելղամՀխն , եէխ ձախ յերէքնից որ ասկր ♦ 
\քդէցէ ձեգ որպկս և. կամէթդ « և. որբ վամն անուսն խ 
մնյ և. |լ արապետիս պսնդխտասցին > հատուցից Ղաոցա 
9ի գալոտես/ն իմում՝> և. ղմեղս քնողից նոցա ♦ փասն 
ղի մարդասկր եմ՝ սու ամենեսեսն • դարձեալև. դուզ* 
եկայր 9է տեղիմն լուսեղենս $ քոր պատրասսէեցիթ 
2(ղնութ~եամր ձերով* |^ւ լուեալսրբոցն 9 երկիր պաԼ 
դին առաքի որբոյ սեղամնոյն , և. եչեալարտպթս է |^ւ 
գնաց *1| ողի կար պոս առաքի սրբոյ խաշին 9 և. ս/նդ ոկըլ. 
սալ աղոթ-ելև. աղաչելղած վամն խաղաղութ֊էր ամ՝ 
աշխարհի 9 էլ ղեկեալ թ-Հնամին խորտակելցյ 9 էւ աղ^ 
պթատաց Անալ 9ի տեղիս իւրեսէնց % յամնկարծակի 
հասքն ղորթն 0Հարսից • իբրև, էՏւեսԷն ղՂՀսղիկարպոս ք 
վաղվաղակի հատին ղսրսրսԽոց նորա և. չնկեցին 
ռաքի խաշին « |^ւ իկթես/կթ փութ-ապկս էակին մինչև. 
9ի դուռն եկեղեցւսչն 9 էլ տեսին ղիրմնաւորմն յար^ 
տա սուս էւ յաղսթ-ս պարապեալ* և. յարձակեալ 9ի 
վերայ գեւթսնկթեանն կոտորեցին % ||^րոյ էմնուսճզէն 
են այսորիկ ♦ կ^կոֆւաս 9 օղիկարպոն ք |)^ւ^օ^ 9 
Լ\ոհս/մնկս 9 \քպիխմն 9 *Հ+իմաո.իոս 9 Հինարկիհս 1 է 

ևւքմանէհթեոմն կատարևցամն 9ի ղօրաին *1Հարսից 
* յամսևա/Աս վչաղոց որ օր չրքրարդ հր * յա. 

ւ 8*ւ4"V 1&»է» Ն*րէ աո* * 
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լուր հինղշաբաթ-ի յքքմնէրորղ ժամու. « և. (ճտէսՏտ 
մնացքն 9ի տէղքքն մքքնչև. ցաո֊աւօսէն • « 

\՝՝“ՍՅ էէյ,էյէ3է "ճ հաՍա9$ գ~"*ձղ% 
ղի ծածկէաց 7նր 9է նոցանկ ♦ և սկսո/ն մրֆգթ հարկալ 
նէէյ և ոչլ ղտքքն % |^ւ զարհձւրէալյէ 9ի կ.իւաց% փա* 
խէս/ն 9ի տէղւոիՀն , ղի գիշեր հք • և– մասրմթտ *րր»ք* 
սճ/կէրալ կայքն 9է աէղւոքն ղէրիս աա-ուրս ամնթ֊ազյ 
բան ղի փախէան ամենետէս/ն * |^ւ ^ըԷտ աա ա9է9 
էկքքն սպասաւոբլբ էկէղէցւոքն » և֊ հայչճ1 Հք\\ոգիկ • և 
աէրսէաէյլնոսա՝ ղի վաքսճէմնէալ էքքն » յարտասաա ս է 
ղէալ տբտմհրցաև յոյժ % |\^ա աոմրալ վնշխարա նոցա 
իֆուպքքն 9է կողմն հաբաւոյ 9է մէք դրախտքան 9 1ւ անդ 
փորէցէն ղէրկիր 9 է֊ Ւ9ոլտՒ^է քնոսա 9է գէրէղմոն աւ 
|^5րա<ճր և \\րօնիդէս > ղքխի ^՜֊ 
լէալ ևքքն 9Է \| էսարիոյ • և. կս/նղնէալ %շաԽ ակրու* 
նակաԽ 9ի ՚վէրւոյ նոցա 9 բաղմաց բժշկութ֊ր /քնէր 9ի 
տեղւոքն տ 

ոմսճտ հասէալյչ 9ի \^%ու.շերդայ իշխաէևկքև* «§1րս 
ղէկանալ վասե ղօրաչքն 9 իբրև, տէսքքն ղնոաա կոտս* 
րէալչչ հիացան • և. փու թ-անակի էրթ-էալ պաամե Ն 
ցքքն զիրսն իշխս/նքքն ||\ււ^1րքա^ւ |^ւ նորա լուէաչյ քք*֊ 
ւուբս էրիս իբրև. ղմէոձրալա ղՏւ§էր ւմևիէէա % |կւք ղորթն 
մատուցքքն նմա թ-ուղթ թրիստոնկակէմն օրքնպթ 1ս միփ* 
քժարութբւ ֆ ասէլովյ ^Հշմաբիտ շաուաւէոլ էրաէեէ/Է 
յուսոքե 9 էրբք անիկ ասպաբապէտ 9 մի տրտմիր վամն 
նոցա ♦ աղօթ-իւվ» իւրէսԽց ամուր աշտարակ էղեն 
աշխարհի 9 բարէխօպլ և ոգնակսքվչ» մէ/լ աոև. ած՝ է 
1'ս^քյ ղու. աո-աւէլգոհութփ մատո այ 9 որ 9ի.բում* 
ժամս/նակի յայվբս/ն աստիճան առ.ստքնութ7ր հա*՜ 
սքքնֆ և. հանղստէամբ փոխէցան աո– ած՝ մարտիրոոաս 
կան մահ ուա մի յաշխատութ-կ 9ի հանգիստ $ 9ի խո^ 
տաբուտ կենաց 9ի դրախտն փափկութ-է 9 և մԽլ միշտ 
բարէխօւտ $ | արի սթ~ափէաց 9 ճւ գէկէաԸԷ 9ի վէ^ 
բայ մէր %\\*իհրան յուղարկէսցէս է |*սկնորա որպէրա 
ի •ՓէէԱ *ԱաըԹոլՏ^՚աԼյ հրամայէաց կոշէլաա– քխբև 
«11 ահս/ն | զոր իշխս/ն կր արարէալ էինա ֆ^արմնոյ 
մինչ-թնյին Հ^ւսյոց մարղչպան է դև. % |^ւ ասկ չքնա ♦ ||^լ 
ղէրակւ) ահան 9 դու. ղիտէս պաւուրս կէրևաց իմոց9 ղի 
այս հարՆւր և յյսան աւՐ և% ոք էս պատէրաղւՐ է մ* 
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մզևալ9 և. սլստսվ֊ևմ սբբևալ գարիւնե 9ի Պէակատէր* 
փոիանակ բրտսնցԱ ♦ սւիՅ֊սսւնէւևրէտ ռազմ անձամբ 
իմով ևմ կարդևալ և. մղևալյ |^ւ այժմ ևևր էրմ և. 
դողդոջոտ 9 և. օգնական իմ ած՛ և և. դու. 9 և. ոլայլ 
րտ ♦ գի որդքն իմ մևռաւ ևրկոտասսնամևայ 1 տ |^ւ 
Հորդ ք որ դև ակ , դիր գայս 9ի մտի^բու մ ♦ գի ևթ՞և 9ի 
վևրայ ^րիստոեկից մևռսնիո և. ևկևղևցւոյ 9 մարտիդ 
րոս ևս ♦ իսկ ևթև 9ի վևրայ մարԱեաւոր /քիչից իքսնևս 
9ի մարտ > և. ախ յչաիուվմքԸ է« ղի ևս այլմառսնդ ոլ 
ունի մ 9 և. ևրկիրս <թևգ֊ ևղիցի 9 և. գաւակի վ>ու.մ յևտ 
մ" 1 IV։* արի և֊ գնա ք և. իմաստութբ՝ որսա վիա 9 
և. աօբ \ | արապևտե ևղիցի ^թևգ֊ օգնական և. պարիսպ » 
ճւ աղօթյ* սուրբ կրօեաւորացԱ ❁յաքմէ և. յահևկև * 

| \թկ 1| ահսն յ սնձին կայևալգիրմս 9 սկսաւ դևւզ, 
պանս կագմևլև. առ. նա յՈԼէԸիրկևէյ գի հաշտևսցի և. 
գնասցև* | *սկ նա ասէք « \\չ » գիչիոսէն 11 
շևւլ ոչ կայևալ սան ի մ 9ի պարսիկս առ. արլբայե 9 ոչ֊ 
գնամ աստի է | *սկ || ահսն տրձակևաէյ ասկ ♦ | ֆքմև 
գևրկիրս ինձ տաս աևրուքմբ և. իշխանությւ 9 ևս տաց 
գիշիաաէն 9ի ձևռս հէո ♦ և. ևս քնյխ առ ,րևզ֊ 
գյամ ապստամրութբ 9ինմսնէք > և. հատսնևմ գևր֊ 
կիէ֊դվի պատևհութէ՜ է նորա արձակևալկոչևաց 9 
վէսնգի յօժար ևր իրացե • և ին^ն իֆսնկր 9ի ԱՆս-չՏր 
աւանի 9 և. \Ա*ուշևվն յա մուրն ||^ււ& է 

սԺէ ՂՐԲՔ** 9 գքյրմնաւորմս կոտորևցքն 9 ան^ 
ցևալգնացքն յ\*ստշօն ամրոցն * , կացքխաւուրս.ևր» 
կու 9 ճւ ոչ֊ ինչ֊ կա բացին աոնևլ« ապա դեացքն առ 
\ իհրան 9 և. մատուցին գամ ձև. ամրոցքն % իբ֊ 
րև և1խ ԷԼ ահսն առ ՀՀ*իհրսն. 9 և նա ինդրևաց 9ի 
նմսնկ ^1 *ստգչնս ♦ և )| ահսն ասև ♦ ||> այդպես 9 
տկր ♦ ար տուր 9ի ձևռս իմ չորևր հագար այր > * որ 
գնավխ 9ի վևրայ ամուր բևրդիցն՝ ուր մտևրիվքխ նո^ 
րա ևն և. դսնձ/ն • դուցէք բոնացևալ ոչ֊ տ այց էն 9ի 
ձևռս իմ9 ապստամբ ղիս կարՏրևյով ♦ այլ այմմ ևր^ 
ԹԷցԱէ––թ նախ յ( )յ վթաղստ , և– ապա յա/լ ոպւ/րթ * 

0աատևաջ*խՕաԽա *նորա չորս հագար ըն֊ 

1 ԳերԷս օրթւակս էք|*»*քաւ»տէ աՏ\ք % աՏ»խհ% • յ«»||^ւ.(ք^«ք^լ4ւււ աձաքԿ , 
% > յիա֊էՐ օքփնակի ^էէւ^ պոպֆփ և. *Է *ապ4ս ւ 
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•֊ուր հինդշաբաթ-ի յիննևրորդժամու ♦ և. իվրևանր 
Տետրին դ աոևղին մինչև. րաոօսւօսճ» է . |՛ 

1*^75 ւտ^*֊*5* "Լ էարա՚ք1ֆ գ*՚«&էրլյ 
պի ծածկևար նէր 9ինորսձնկ * ես սկսան մրլքհթ հարկա*. 
ն1րլյ ես ոէ քւա/Տր • |^– ղարհուրերաըթ 9ի գիւար% փա*, 
խևամն 9ի տևղւոջթն 9 ղի գիշեր կր # և. մարմթտ սրբորն 
էմեկևալ կային 9ի տևցւոթն ղե՛րիս ասուրս անթ֊աղյ 
րանղի փախես/և ամենետևան է |^ւ յևտ ե՛րիր աւուրր 
երկին սպասաւոլտ եկեղևրւոյն 9 եւ հայրն \<\ճո*էիկ ♦ և. 
աերսևալյքնոսա% ղի վախ՚Տս/նևալ հին $ յարաասույս է 
ղևալ արտ մե՜րան յոյմ է |^ա աոսևալ ղնշխարս նորա 
իքուրին 9ի կողՏե հարաւոյ 9ի մէք դրախտին 9 և. անդ 

Հ փորե՛րին ղևրկիր 9 ես իք ուղին ղնոսա 9ի գևրևդման աո. 
\^նտօն և. \\րօնիդկ–ս 9 որթ ղքքնի սրբոյն *\ճրիգորի և*, 
/ևայ եին 9ի \\ևսաբիոյ ♦ և. կս/նգնևալ նշան տէրու— 
նական 9ի վևրայ նորա 9 բաղմար բժշքլութի (էխեր 9ի 
տեղէոին * 

\*սկ սմաէտ հասևալյչ 9ի %Ոէ֊շևղայ իշխս/նէքն՝ տեև 

ղևկանալ վամն զօրարն 9 իբրև– տեսին ղնոսա կո 
րևալս* հի արան ♦ ես փութս/նակի ևրթևալ պատմե*. 
րին ղիրսն իշխանին \\*Ոէ–շևղայ է |^ւ նորա չուևալյ ղալ 
սուրս ե՛րիս էբրև. ղմէրոսեալս դներ անխոս % \ճԱկ ղօրրն 
մա տուր ինն մա թուղթ՝ րրիսամնէքական օրին հր և. մխի. 
(Յ֊արոսթբ 9 ասե՛լով* ^Հ2^քարիտ շաո֊աւևղ՜ երանելի 
յոլսոյն, ևբքանիկ ասպարապևա 9 մի տրտմիր վամն 
նորա « ղի ՚աղօթիւր իւրևսձնր ամուր աշտարակ ե՛ղին 
աշխարհի 9 բարևխօպէ և– օգնականր մե՛զ աո֊ ած՜ * 

այր դու աո֊ասերլդոհութի մատո սչյ 9 որ 9իրում* 
ժամս/նակի յայնրամն աստի՝2Հէմն աոսստինութ I հա*, 
սին 9 և հսէնդստեամբ փոխևրան աո. ած՝ մւսրտիրոսսՀ. 
կան մահուամբ յաշխատութՅք 9ի հանգիստ 9 9ի խո*, 
տաբուտ կենար 9ի դրախտն փափկութէ 9 և մերդ միշտ 
բարերխօզր է |յք|. արի սթափևար » ես դևկևալդ 9ի վև*. 
րայ մերր հ\\՝իհրան յուղարկևսրես է Հ^սկնորա որպէքԱ 
9ի րնոյ ղարթ֊ուրեալյ հրամայևար կոչել֊ աո. ինրն 
ք»1 ահոէն 9 ղոր իշխս/ն \ր արարեալ^ գնա ^արմնոյ 
մինչ֊իկրն Հ^այոր մարզպան երդքս է ասեք *ի*ա * ||քՀ 
դև ակ 1| ահան 9 դու դիտես ղաւուրս կենար իմոր § 
այս հարէրւր և րսան ամ* ի որ ևս պատերազմ՝ 

* * V 
«ս. 

հմհց, 
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մկերաէյ և֊ ս/ոտաէևմ՝ սրբևալ պարիւՏ/ե 9ի ՚Հակատկս 
փոխանակ տրտանցն ♦ ութ– սուն ևևրևթ ո֊ապէՐ ւմնձամբ 
իմհւԼևմ՝ կարգևալև մղէալյւ |^ւ այժմ՝ &ևր ևմ՝ և. 
դոպաէոջոտ 9 ճւ օգնական է մ՝ ա& կ ճւ դու 9 և– ®ձ^Լ 
որ ♦ պի որդին իմ՝ մևււաւ ևրկոտասանամևայ 1 է |^ւ– 

որդևակ 9 դիր քս*/* 9ի մտիտում՝• պի ևթ֊էք 9ի Տ"րդ է 
վևրայ տրիստոնկից մևո֊անիս ճւ ևկևպևցւոյ > մարտի֊ 
րոս ևս ♦ իսկ ևթև 9ի իէրայ մարմնաւոր (Հեչից իջ»մնևս 
9ի մարտ , ճւ աքն տաիութք։ էք ♦ ղի ևս այլժաոօմեդ ոլ 
ունի մ՝ | և երկիրս րևգ ևպիցի 9 և պաւակի տում՝ յևա 

ք^գ արի և գնա 9 ճւ իմաստութքւ որսա ինա * տո 
և. *Ծբ || արապևտն ևղիցի վէևպլ օգնակամն և պարիսպ $ 
ճւ աղօթվ» սուրբ կրօնաւորացն ^րսիմէ ճւ յահևկէ է 

\ճ9*կ 1) ահան յւմնձէքն կալևալպիրմն 9 սկսաւ դևւզ, 
պանս կապմևլև. աու նա յուպարկևլյ պի հաշտևսցի ճւ 
պնասցէք է | *սկ նա աս Կ– ||ձ> պ/ս^չխ քիշՒ“^/ն 1)**^ 
շևւլ ոչ կալևալ տս/նիմ՝ 9ի պարսիկս ա§ւ ացրտին 9 ոչ 
գնամ՝ աստի » \*սկ \1 ահւմն արձակևալ9 աս և • \քԹհ՝ 
պևրկիրս ինձ տաս տևրութբ ճւ իշիոմնութ-ի։ 9 ևս տաց 
պիշխանն \\^ Ոէ֊շևւլ 9ի ձևո-ս տո • ճւ ևս թնվ/ն աս. 
գյամ՝ ապստամբութ֊բ 9ի նմս/նէք 9 և հատւմնևմ% պևք֊ 
կի^ղիի պատևհութէ– է |^ւ նորա արձակևալկոչևաց $ 
տս/նգի յօժար կր իրացն • ճւ ինրև իիս/նկր 9ի Ա*սւՀւ 
աւստնի 9 ճւ ||՝#ււ^է^ւ յա մուրն ք|պկս/ն % 

1',/Գ սԺ“ » ՈԲՔ ղքւրօեաւորօԱ կոաարԼցքե , աԽէ, 
ցե-ալՀևացք/ե յ\՝աոդօՆ ամըոցԱ * . կացքխ աաաէքահցԼ 
կու 9 ճւ ւ»ձ քքեչ~ կարացքքն աոնևլ« սաբո գնացքն աո. 
\)՝իհրան | ճւ մատ ուցքքն պամ՝ ձև֊ ամրոցին ա ք+"կ իք֊ 
րեւ ևկն \1 ահէմն աո֊ \)՝ի<Հրս/ն 9 և. նա թեդյՏ^ ՛ի 
նմսէնէք ք| րսպմնա • ճւ || ահաճւ աաէ– ^ աո Ժ* > 
տկրփ այլ աաւր Դ ձևււս՝իմ՝ Վխաչշլ պը՛ "Ր 
պնամր *ի հէրայ ամու֊ր բևրդ ^ 

րա ևն ճւ պ ամսձրն * գյաւցք– 
ձևո֊ս իաՐ9 ապսսէա ^ քի. 
թիցուտ նախ 
1՝"4 Ս՚«~ 

Գ 

ա 

1 0^(4՛** ՞չ՚քն*» շ ՚ք յխւ*յ* 

** ՛է , 
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տիր աոնևձիոյ 9 և նարա աաւերալ տոն էր մինչև 9ի 
դուռն ( 11 ըաղաբին փ և 9ի ներրրսնենդութբ դարսն 
մահու զոր ծեր ալ 9ի ձէո֊ս դալ զօրաին •I,– աո֊ վսղ֊ 
գիմն բսնս թսրարևալտ ա ղաթ թև 9ի ներբրս աոնու§ տհ֊ 
գօրսն ^Հարսից ♦ և տսնգի նուրբ էր մուտ տաղսղրին 9 
սակաւ սակաւ կա ք էին մսան ել9ի ներտս փ և որբ ընդ 
դուռն յաքնկոյս սնցսնէին ք զայնս 9ի տունս արկեալ 
9ի գդեստիցն կողոպտվի% 9 1ւ զդլուխմն կտրէին փ և 
արտողրոյ պարսպին յոներևոն տեղիմն 9ի խորմն լը*, 
նուին * 1^1. 9ի չորետ հագար էն յիսուն այր թ֊ողէրալ 
էր 9ի ||քարձ 1 կոչեցեալդեւղն ♦ և նշան տուեալէր յ 

թ՚է յորմամ* գղր 9ի ձեզ յ ուղարկեմ*9 9ի 1)%իհրան 
զնացէր ք և այլ զօրս ածէր % Լ\ւ այնպէս արարեալ 
և֊ յղեաց (մ՜Է ա^լր^ա տուր է նորա դարձան աո֊ 
\ Հիհրսն ք և֊ աո֊ք/ն 9ի նմննէ երկու հագար այր ըն*. 
տիր ք և֊ եկին աո֊ || ահան փ ես նա այնպիսի դործ՝ 
հնարեաց 9 զոր ոչ֊ կ արացին դիտել պարսիկին % 

\\րդ յորժաաՐ երկին 9ի դյուոն 1կորտին է 1| ահամն 
գՂՀարսից գօրաց հե՜ր ի վարմն և գհսնդերձսն տոլեր ալ 
էր էր ագպր ացեացն փ 9ի դյուոն կոչեաց գնոոա 9 և֊ ետ 
խրատ% (3-Է յորմամ* նորա 9ի ձեզ հային 9 զուտ միսլ 
բան 9ի տաղողին դարձէր 9 ես 9ի ներս մանր ալ զյաւլ 
թ–ութ1ր փողն հնչեցուցէտ փ և֊ գդուոն տաղսղրին 9ի 
բազ (Յ֊ողէր 9 գի նտղրա կարծիցեմն՝ քձ-է աո֊ին գտա֊ 
գոհին % |^ւ արարին այնպէս տ իբրև տեր սին պար֊ 
ոիկին՝ գի դիմեցին նորա միաբան 9ի տաղողին 9 իքն դա,* 
ցին յոյմ փ և֊ դիմե՛ցին նոտա ևս 9ի տաղողին 9 և սկսսն 
մսասնել (| ահան փուքՅ֊ով֊Լ՝*նդ աո֊աք երկերալ 
գօրացն 9 աւձրաիս տայր փ և րսան այր 9ի պարսիկ գո*. 
րաին աւերտաւորս աո֊ողրէր աո֊ 1ՀՀ*իհր$մն 9 թ-է աո֊սղր 
զտաղսղին փ և իհհիե դարձաւ զհերտ *1|արսից գօրացն է 

|քս. իբրև բազումի մտին 9ի տաղողի» ք և այլին դերո֊ 
մտանէին ք սկսսն կասկած՛ առնուլ գիրտին 9 և կա*, 
մէին յետս դաոնալւ \ճսկ 1| ահսն գհերտ մտնալ 
սկսաւ կոտորե՛լ և 9ի մորմն խուլ և խղին աստի 9 և 
տաղսղր ացէին անտի տաո֊ասուն այր մօրահեղձ արա*, 
րին փ և գայլին 9ի տաղողիս արդելեալ կտրե՛լ տայր 

։ Հերկո*ս, օրինակ* դ Հ–ր9"« 
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պէէյուէյսԱ . և– * է պարիսպն հսհմքիև է |։՝ւ սէրարէրալ 
համար յասււր յայնմիկ , գյսիև պչէլուփա վից հագար, 
պակաս էրրկու. * հրամայէրայ պամենևցուն զքիթ-մև 
կարէրլ ե֊ գքթլւիատմն 9 և. արկանևլի մախսրզյ 

աոձրալ գգօրս իւր արս էրսթնհար էր ւր 9 
էրկն 9Է աւ«4ւ ♦ և էրրէղթհարէրւր այր թ֊ոգևալ 
յանչյս 1ՀՀ*1պու.այ ։> ես էրրկու. հարէրւր այր աշտենաւոր 
թ-ողէրալի Հ^ս/նասայ 9ի ( յ\6՝«/ա0ր 29 և. քծտե էրրկու. հա. 
րէրւր այր աոձրալլնգ էւր 9 էրէքն աս֊ \^էհրս/ն ♦ էս 
մտերալ 9ի աևնէրաէլն 9 խօսէրչլաւ. ընդ նմա այսպկս և. 
ասկ ♦ փաքսստակս/ն երկի 9է հէո գօրաչխ աո* րէրղօ 
գի ոչ՜ 9է թաղարն թ-ոպքչն պիս 9 ես ոչ֊ ասարա մասն էղ, 
տուն մէրղ* ա/լ ղՒ*^ Գ^է91*** *ի թագոզէն արգելին ք ՎԼ 
էրս փախստական գյամ*% | նսկ \Հ*իհրանր խորհևչյաս հսՀ* 
գար այր արձակել\ 9է վէրրայ նոչյա ♦ և. || ահսԽ ասկօ 
| 9Է❁րկն իսկ ապստամրեալեն • թանգի գասար թաս 
գար էքս ես գկապոսսն աոձրալյ էս կամքն 9է Հ\ոյնս ամս^ 
չքս/նելյ \*սկ \\*իհրանայ աո֊ասելրարկարեալյ հրալ 
թէսչյեաչյ էրրկու. հագար այր արձակելն ի նոչյա •< 
և. \| ահան խրատ տայր գօրաչյն՝ 9է գիշէքրի աեչյաս 
նելընգ գեսն ||%էրղտէրայ 9 այլ իիէսսնս աոնէրէյ ես 9է 
վաղիւն ապա գնալս *| ուչլկ ղթ թ՜չհամի 9 ՚ասկ 9 յարս 
Հակիչյի ♦ ես գութ չխթ լնգելհայրոսչքն է )/«- ասկչքնո^ 
արա ♦ ^ագար այր գնաչլկթ քնգ (շեմակն 3> ես հագար 
ընգ դաշտն % |^ւ. տուեալնոչյա աոսաքնոթգ 9 և. ք6տև 
Լ՚լԳ ՈքհՒ*9 • քՏ՚րյ յա-պարկէրլգևսսա * I/*– իր. 
րև. գնացքն յայն տեղինՀ ուր րամսնել հրամայէրաչյ $. 
սույսհթէրաչյ հարէրւր այր ընդ նոսա% որ ընդ (իւեմաքխ 
գնացքն ս և. (անթև հարէրւր այր աոձրալյ գնար գէյնինացա % 

1/*–/քքէ գնային յևղր գԱտոքն \\՝էրղտևայ , յա/և 
կոյս իքոյգ ցնոսա 9ի թուն աոնելյ և.քքնթն 9ի պատրաս* 
տի արարեալ գչէարամնակալմն $ հրամայէրաչյ եաոսայ^ 
էչքէր կտրել գէրրիվարմն արօտոյ պաաճառաւ. 9 և– գնո^. 
սա յսնհոգս աոնևլյ |^ւ յան կար ծ՝ակի հնչէրչյույյխ* 
գփողմն յէրտոյ և. յաո֊աքղյ 9 և 9ի մկի աովէն գնասա •> 

1 Հևրկուա օրքձակս Գ * 
1 8^ք,է"ս> օրինակս V. 3 8կ»(*ս» օրինակս քւարձէսգլ 

ք|*–ք այք ^ ^ » պնպկո ե. սասրև. * 
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էս 9է սակաւ ժամու. բարձ թև զդլուխս նոցա 9 և9ի դետ 
ամևդր թևկեցթև 9 և. մի ղթ ոչ֊ կարաչք զերեսնել* և դե^ 
րէէքարմե աասաքի եդեալ% 9ի \ զ±&րմակև ամևցուցթև * | \լ. 

մթտչնղչլա զախ պատերազմն աևցուցթև և. վճարեցթև 9 
և. յաո֊աքմև եկ թև այսոց 9 և նրտա դեռ. չխթև եկեալ 
9ի ^\^՝ւ/աքե 9 և կայթև աէնայթև մինչնոթա եկթն և յոեև* 
հոդո և դև ալ֊ իքթն 9 դի շա^քւ խրատ տուեալ էշր ք| ա^ 
հօմևայ տ |^ւ ապա կալեալ զխելս կամբքթև 9 և. ձախ 
սաստիկ հքևչեցուցթև չուր քան ակի զևոբցր 9 • էս սկսան 
յս/ևի/ևայ կոտորել ղնոսա ♦ և. մի՝ 9ի նոցամսէք %է մօրև 
թադուցեալյ հե&եալյերիաքարև՝փախեաւ 9ի | |Նա.շյւ 

Օ "ր*Ս զՀետ մտեալ երկուց ոմամևց 9 և յսչխկղ/ս քէ 
տոխ քաղխեցթև զդլուխ նորա 9 և. ուղեղե թևդ ^իթձն 
իքս/ևկր % |^ւ. աէեւս թեկերին աււէալասսք մատուցալ 
նկրր է 1ւ ասկրր ♦ ^1| արսից խորտկարար 9 աո- դաղս է |^<– 

իոչեցաւ. անուն տկպց/ս պյնռրիկ աղս մինչև֊ ցպյ* 
օր ♦ զոր էս աւսմև իսկ շքխեաց է \| ահսնայ 9ի ւ/օ», 

րքխ տուեալ վևոսա 9 ոմաևր այլոլ կարացթև է լան և Էյ 
ես ոմէմևթ 9ի քուրն ս/նկեալ խեղչյձեցաև է |^ւ զրրս ՛ի 
ցամւսթև սպասն թև 9 զյթիթ֊սև և֊ զթ-լչիատսև կտրէքթև էս 
պահէքթև9 և. զդլուխմև 9ի մօր սնդր ես 9ի դաշտև թևկե֊ 
նութև % |^ճ ժողովեալզերկու հագար երի վարսն » ևտ 
տանել յՀ^ղաևց1 բերդն 9 զոր դևս. ^յ*ղևուսն կոչեն % 

|^է– 9ի վաղի էն դարձեալ եկթև աո- 1\^թիհրսն 2 ♦ ես 
1| ահ սան հրամայեաց եաո֊այից իւրոց ճաշ֊ աոնեէյ 
և. զ\\*թհր*մև կոչել » \*սկ նա վասև խօթ-ութե պատ^ 
ճաո֊աևաց 9ի սենեակ մտեալ » ահաև մի ախ թ֊ո^ 
զզյր աո- ի*~ր * \ճսկ \| ահաև դոն ա պան եղեալյ և֊ զիշ֊ 
խաևսև որթ դայթև դարձուցաներ 9 ասելով* ^այոց 
մարզսլամև չէյարաց դալ 9ի ճաշն * | *սկ նոցա ժողո^ 
վեալ 9ի տաճար մի 9 ընդ դինի մտթև ♦ ճւ || ահսնայ 
աոսեալ զմախաղև 9 ուր թի թեթև ես թ-լյիսատև կային 9 
ետ բերել աոսաքի իսր է | *սկ նորա զարհուրեալյ աս էլ– ♦ 
Հ^յթնչ֊ է պյդ 9 զջզյտ տուր ինձ % նա կարդալ 
պատմեաց նմա ստուդիւ 9 և. մի բան ոչլ թադուցեալ 
9ի նմաևէք զոր թևչ֊արարեալև ւ |*սկ նորա բարկացեալյ 
աո֊եալզտէքզն 9ի ձեոյմևե եաո֊այթև 9 Լս կամկր հար^ 

1 8եքխ օրինակս « * 8ևրկսա֊ս օրինակս աա *Նէ՝)**է * 
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կս/նևլ քլ\| ահս/ն % |^– նորա ձդևալ գձևոն իսր 9ի 
սոսլի»% որ աո֊աիի կայր 9 կարևաց գթլէիասն նորս» , և 
և*է 9Է բևրս/ն նորա 9 ևս ասկ ♦ ^ւս. ևս 9 հր թի* ամա^ 
նկիր գաճ՝ 9 և. գևյրմնասորմն իմ* գսիւնմն աշխարհի ւ 
սպանս/նևլ տայիր * Լ\ւ կտրևաց գ^թիթ-մն 9 և֊ ցոսցա^ 
նկր աչացն ♦ և֊ պատաո֊ևալ գչիորն 9 ևտ ճարսայիՂ* հա^ 
նևլ գյևարդն ևս դնևլ 9է բերամն ♦ ևս հարևալ գդա^ 
նակն 9ի փորև 9 ևս ևտ թողու֊Լ 9ի ցից է 
Լ\ւ <)^ւլ լոկ որ զթ֊լյէատե կտրևաց » ասկ * ՀՀոսր 

բս/նից նիշ ևս պատ ոսկր 9է պարսիկն% որ յ\^ սլահոս^, 
նիս,ւ1ր. ապրևցոսցանևմ* գյ>ևզ* |^ւ նհրա տուևալ 
բ անիցնշս/ն ևս պատոսկքի բա ղու. մ* ևրդմամբ ասացևաչյ 
գոր նա ևս նա միայն դիտկքի» % |^ւ իբրև, ասաց գիրմն 9 
աոսևալ գաբանակ*ն և հար 9է սիրսքն 9 ևս սնդևքն մևոսաս է 
| \սկ ճաո֊այիցե աո֊ևալ գսւրիւնոտ պգևսսԽ պահկքի» 9 
ևս գչէևտքի/ն էՌզթրևալյարենկն 9 և. կոգՏեևցոսցևալի 
մահիճսն 9❁թնոյ պատ2/§սո֊ս/նգթ ճաճկևցքի* % |^ւ քիթն 
կոչևաց գսլարսիկ դպիլի* |)Խիհրս/նայ 9ի սևրնևա/լն ♦ ևս 
ևտ գրևլ֊ոգիսի» և բանիցնիշ^9 (Յ֊կ յէա ասոսրց 
ևլ9է բլըւրէէ որ 9է *քևրայ \\ոթ ձորոյն* հագար ա^ 
րամբր միայն 9 գի տևսցու^ր գիրևարս » |^ւ դպիլի» 
գ.րևաց որպկս ասաց նմա || ահս/ն 9 ևս ևդ գմարտսնքի» 
\րէհրս*.այ ՛ի վէրայ . և. կոչևաց ՛ի հ֊աոյսյիՀն |)՝^– 
րս/նայ տասն այր հա սա տարի մ* 9 ևս ևտ տս/նևլ ըգ^. 
թ-ոսգթն աո֊ \| արշիր% որ զհագար այլի* ունկր լիդ 
ինլշևան 9 ևս յ|՝սլահանիս կր • ևս ատւձրալ գթ֊ոսդիքն 
գնացքի* է || ահս/ն կոչևաց գնոսիրակն 9. ևս ասկ ♦ 
\քրթ կոչևա գալս անուն իշխան « | կոչևաց ♦ ևս իքԼ. 
րևս դայր իշխանն ևս մտանկր ընդ փողոցն խասարչտքի» 9 
միայն փևց այր աստի և֊ անտի կայքի» մինչ՜ դևս֊ 
կամէր մտս/նևլի սենևաէլն 9 ա2քապարևալո»նկքի» գ*Է*Ն 
գիցն 9 գի մի ձայն քի*չ֊ բարձլյկ 9ի մևսմն ♦ և. հարևալ 
դսԽակ 9ի սիրսն 9 9ի մևսս սլյլյսև/նևաևլն ձդկքի» գ*էքի» + 
ոսր ևս փնսսիրաքլն ևս գ դպիրն վասն պատճաո֊ս/նաց ի^ 
րաց արկս/նևլևտ 9ի բս/նս/ն է 

քիզ>ն սկսաս կոչիլ յիշիքս/նմն քսաբկոսթևա»/բ 
9ի* խորհոսրդ , և նևնդովլ այնպկս աոՏևկր ♦ և. ևրսպսճք 

1 3Լրկուս օրք/ծակ* և 1>լւ4ւ«ւ|հւ4ւ» 
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յաւուր յսաքեմիկ իշիաս/ևս ութ-սունև վեց է \րւ իբրև. 
վճարեցս/ե իշխսնլխ 9 գնաց թէզ/ե *Ւ ՝ <քա^*ա/^1 ուր 
գօր/&* հքքե թարսից • և. մողովեաց ալեոսա 9ի ներս ք1Լ 
ալիւրԱ և քա|լ գյաւաո֊քքե ամար դի էխ արտ արս էհամե • 
|^ւ ^|Տր սկսաւ վեոսա վտաԱդելբս/եիւ 9 թ-է արժան 
էր ձեղլ գմարդարաապսակն գմարգօլս/նքխ գյողաեալ ♦ 
արդ հքաէ^սյ^րալ է՝ գձեդ գամէրսեսեսԽ մե՛րկ առնեք 9 
մքխչև. ցուցասեր է |^ւ հաեեալ գամենեցուն զհասԱ^ 
ալերձսԱ 9 արգել պեոսա 9իտաճարին 9 և 9ի մեւս այլ 
արս հագար իմեհարեւր և երէս է |^սւ փակեալ ըգ֊ 
գրուես տաճարացե 9 ետ բերելգգհուին |)*իհրաեայ9 
կախեալըեդ. երգն 9 ցուցաեէր նոցա ասելով. 
սա)ն դլուիքս է9 որ խորհէր վբբ \|արապեաԱ հիէէե 9ի 
վեր առնել և. գկրմեաւյորմե հր*"է ա^ւէլ< |^ւ հր 
մայեաց վառեք գերկոսիե տաճարմե 9 և, ասէ ցեոսա . 
#| *ուտ. քնձ ւխասակարր էր 9 որթ զտաճարմե այլյայ^ 
քել էր դ տալ» բայց (ձ՝է կամի ած՝ ե– սուրբ | յ արա^ 
պես/ե 9 ես պայս փայտս յապաշաւել եմ* թ-ողեալ» 
աաակայե քնգ. ձեր և. քխդ ձեր թ֊ադաւորէն կաոյավխ 
հանեմ*♦ գի ես աշխատեալ եմ* 9ի շինելե ք և դուր 
մերկր էր և ցրտացեալթ ♦ րայց վասԱ իմ* մեգացե թ֊*լ 
գութ&և– իմ* հարցե%ջեո֊արուր 9 ասէ 9 և մք ամաչէթփ 
և. աոանրդ այդյորիէլ գերեգմևնթ ձե/լ եղից ի շեոքհի*~ 
<\\արսէ3 ար^այքքե . 

բորբոթեալբոցե ճարպովս 9 քի րաղսՀրե 
արրեալյինէր 9ի հոտ ճենճերաց նոցա է |^ւ թեթև Ժոլ. 
ղովեալգիապուտնոցա ճս պդյաեձս 9 և ետ տաեելյա^ 
ամուրս ք|գէյսմե « և պիշխամե ||՝/ււ^էլ ետ ածել 9ի րա֊ 
գսհքիա ♦ ճև թաթե աոեալ երեր հագար սայր » գնաց &Գ 
“"–“ձէւ աջը"(յ ։ 1/«– ե–րթ–ևալ՝ի վէրայլևրթ/ս » 1&պ– 
էրրիս դէհս դարս/ե դորհ՜քրաց > և. ղը-պիրԱ և. էքեույի^ 
րաէխ աււյւտէ-աչյ աո. || աշիր անդ. է | ե–րթ–1րալ 
ևէչևցէն գնա , պէ իջէա^կր յէքր ()^“/ ՚ ՆոփջւՏք* 
|\»յյ նոսէրակև և. ղ–պէրԱ /Տրլ ոլ դիակք/ս յիրացԱ , պի 
)| ահաԱ ոէ էրա ւ/օաիլ ի պօրէհէ ք այլ աո֊սհէձքէԽ յե-աոյ 
դային > յորժաժ՝ դտա2(աք/և այրևաց ք վեոոա ՝Է 
պաաձաոա խրայխ յայլ հացա աո-պրևադ , պխ ք.խ 

1 Օքք#» որքԽակս « 
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տասցեն պիրատն մնա և. ղհ§մնդ1րրձս էշխս/նաչքն տ էս է ալ 
կարէհթ էթկ միհրանէս/կթԱ էն ւ |յր^. իբրև. դնա^ 
ցին։ևպ\| ահանայ ասաց է արն պատ մէցին9որպկ-սթկ 
յէրէսաց ||՝իհրսնայ , և֊ աոձրալ է| աշրայ հագար և. 
հարէսր այր 9 էէխ 9ի է/Էրսքք է(*րե֊ մօսմր^, 
յօձ 9է տէրղքքե 9 (| աշիր արս հարէսր 9ի բաց է այ էթալ 
վամն այլ թշնամէաախ 9 և ինթն էէխ էմոաա աո֊ || սլ 
համս 9է վբամէն19 կարէէլոփ թէք \^Էհրսն Հր « \*բբէս էշ, 
տէս գնա || ահս/ն 9 է. ասէ, « || աշիր ք պինլ էդէր 9Է 
մա է ♦ 9է պարսիկ հասաա կամէէր դարձոսցանէլ պէր, 
կիրս ^այոց • |^սւ հրամպյէաց դոնապսնացԱ* արդ է, 
լ»պ ցցորմն 9է հէո֊ոսստ ք և. շ)| աշիր դամեէաց սաս*. 
աէկ՝յ մինչև– կաս֊ բսնից նշան ցցորմն կդչէլոյ % նա 
9է հարկ է ցասոցն էտ բսնից նէլ9է պօրապէսն էս աո֊ 
Էշխսնսէ՝ դալի տէպէն փութով* և. և–աո գրէլթոսղթ * 

պարսէկ դպրին 9 և կաշաոձրաց պէ աքնպէքԱ գրէսցկ 9 
"V ԳսԱՅ^ս ՂջրՓ* Գ փ^ղէձէ. Օյ> (\ղքԿթ էն ՝է դ*"լ 
9է վէրայ մէրր 9 աս է • տու-էրալ գմատսնին || աշ^ 
րայ ք և. թուղթ յաքն պբրնճ որ հէո-ի կային 9 և֊ դարՀ, 
ձոսցէալ կոչնականս պօրացե այլոց > էս պիշխսնմն մի 
մի կոչէրլ տայը 9 և. ցգլոսխմն կտրեքր » |^ւև ոլ իմացսն 
այլղբրՓ* 9 *Փ**հ1ւ 4 ^ յէշՒանաց** փաէմրաւ- և ամնԱ 
կաս 9ի բամնաէլն էսր • 

|/*– էրրէ– դէտայ \| ահսն՝ թ֊կ յայտնէ ևղև. իրքն» 
ապդ արարէալ ախոցիկ% որթ 9է դարսնմն կայթ $ և. 
յար ուէիր ալ նոցա 9է յհրտքքն կողմենէ^ փախստական 
արա չմրալ պնոսա 9Է բէրցն կոյս \|<ւ/3– ձորոյ ♦ և. որ 
բոան յ և տինին էին 9է դարսն է անդ 9 չյարերսն իսկ • 

աԸՔ րէքւէքքև ըեդդ-հւՐ ևլերալ, ^արամիթ և. գվՀթ 
ձրմնիքն այ կոտորէցին պնոսա + և փախստակ աԱր էղէն 
արր հարէսբ յ\Հ սլահոսնիմն է ^() որ տերս է ալ դարա^ 
նսակալաչխ* յար էսն 9է վէրայ 9 էս կալան պնոսա ♦ ես 
ապա 9է վագիսն սկսամն մէրսս պօլյզյխ ^Հարսից դալի վէ֊ 
րայ բլէրն 9Էնոյս տէպին % || ահանայ ընդ 
ասասի պնացէալ նոցա 9 իքղյց պնոսա 9 էս ասկ • 

պէրիվարսդ 9 պի արա&էսցթ մինչև յէրևկայ*♦ յ^Լ 
քէՀհ/թ՛ էջ*&Շէքխ ՛ի դաշտն ՛է Հէրա/ Հ\ա%աւքն * |^*– 

նղթա հաւ-ս/սէրալյ արարքքե պքեպէս * |^ւ դարս/նա֊ 
կալյ& յս/սկար&ակի գխՕրալթ , Հտրֆրցքֆ պևրէփսրս 
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ն ոցա 9ի զօր աչքս 9 ճ. փախստական արարևալսնցուցքն 
ընդ \\րաՏ~անի , և. հսնքն 9ի Հարրկ % |ևւք ղօրացն 
պարսից տևսևալյ աղաղակևցքն միաբան և֊ աս էն + 
1| այ մե՜գ | կորէստ է Լ\ւ կոչևցաւ֊ անուն տհրղչ֊ոքն այա 

1|«#^ * 
I ճսհ IV ա հան այ աոձրալ ղզօրմն 9 իֆ ուղ անկ ղնոսսա 

9ի ձորն բուն ♦ յարևան դարանակալեն աստի և ա%լ 
տի 9 և֊ աս֊ է ալ աքնոաս 9է մկք% կոտորէրցքն ք ոլողորմէր^ 
լոէքու֊րուվլ է | \ւ֊ հրամայէրաց արս տաո֊ասունթողուլ 
զրուցատարս ^Հարսից ալլթայքն է | \ւ ևտ սանէլըդ 
դլուին ||^քհրանալ աո֊ թագաւորն ^Հարսից , ասէշ, 
1»վյ \էյ« էՐարպչղս/սս Հ,ա/”ք յորժամ՝ էրկն յէրրկիր* 
մե՜ր ք և– զօրս հակաո֊ակևալ ընդ իր էր արս% դանդ խընև 
դրև ցին 9 և. ոլ կա բացքն գտան է՛լ♦ և֊ %\ոլկր մևր ր 
թշնամիր կին 9 *Է նոսա ոլ իշխևցստ գնալ♦ և֊ ձևդ 
ընդ ակամբ կար ք և֊ ձե՛ր ղօրաչքն գանդ ոլ կ**յր • «է 
պակտրևցար ղդլուխդ պայդ % եւ, խաղաց ար * \\յլ 
լուար ևթկ 9ի ( ահաստսնկ ևլևալ էտ 9ի | \ոստր 2 
տաղսվէ յէրրկիր տափարակ և. դաշտաձև. 9 և֊ գիտևմ 
որ գնդի խաղալը » աո֊կր ղդլուխ տևո֊որդւոյդ ձևրոլ 9 
և֊ էրղիցի դա ձևը դանդ ազդաց յազգս է իբրև֊ 
գնացքն ալտն տաո֊ասուն 9 և տարան զգլուին 
րսնայ աո֊ աըրսչքն կկֆոսրուքյ և նա խո֊ովևցաւ պղտո^ 

րէցաւ֊ 9 ամաչևաց ղամօթն յաւիտէնից է 9ի միւ^ 

սո»֊$Ր ամի խրոխտացևալյ Աք/լգրր* աո֊արևաց է 
րինո/ե ամի *Մբ \| արապևսն , որ յիէնա1լնևամն 

զիսն կ-ը 9 փլաւ.« ղի շալէմ խստադոյն ևղև֊ 9 փասն ոբոյ 
և֊ տանը ՈԸԸ 9ինևըրոյնորաճ 9ի շարմկ սնտի փլան է 

ևկևղևցքն 9 տ սն ղի հիմն 9ի փևրայնորա կր 9 շչք*(Հ, 
մևցաւ և֊ պատաոձրցաւ֊ ♦ զոր |յ՝ւքւշէլ ^արօնոլ իշ^ 

խաէն 9 տուևալգսնձս բաղումս 9 և հր ա մալևաց տս%^ 
րակոփս շինևլ$ |\ա^ ոլ մամսնևցքն շինևլորպկս 
արմսէմն կր • ղի ղօրրն ^Հարսից նևղկքն ղնոսա % 
*Աքքն ամի շինևաց ||՝/ււչէլ փօբ )| արապևսն 9 և քքէզքն 
փախճանևցաւ • և կայ 9ի թաղման աո֊ |*^րձէրանէրաց 
իշխանին ք 9ի կողքն արևևլից ճակատուն է 

յկտ փախ՚շքսնէլղքն ^ք*ուշևղայ% նսաաէ֊ յաթոո֊ 

> օքքնսկա )\րք ւ % է|կփէւօ «|քթակօ « 
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իշիւասնաաավՅ֊եամն նորա \| ահամն» 9 էշխս/ևն մամիկոնէքէց 
տասն ւ որ և֊ բապոա֊աՐ վլահաևայէւյյ և. թսամէր եպիաւ^ 
կոպոսզթ տօե չիւծ՝ոա–թ–1ր կատարեցին աիրկակամն սաե^ 
ց էրազն ք ուր ալհաա֊ատաքն ոաճտէ^քքե ք և 9ի աբույւՏւ որբոյ 
|լարապետքքն > ես 9ի վս/նս եպէսկոպոսքան % 

ՈւվՅ֊ևտաժն գեւպո ագսւտեաց և ետ եկեղեցւոխ , 
ք^*ք1է***ց գունու-աւքեաւ նոցաս յարթսաՏւի դիւ֊անէքն ւ 

»ի **ւոքն ամին վաիՈքսՏնեցաւ. երանելթե ^\ոդիկ 9 
հույր աէմնաւյն ^Հ^լակաււյ ♦ և կաււյ քՅ֊աղեալՀի նաշյն տէշ, 
ղէոՀե I զոր Հ^աււյրբլուր կոչեն ♦ որ. է, քճւդ աքա/Է եկե֊ 
այեցւոխ %ի հիա֊սիաայ քնւէ արևձ-լս 11 |^ւ նսաաւ. 
թ~ո*ւ. նորա մանկիկն || տեփամմնոս ք որդի իշխաւՏւքԽ 
I *արերունեաց , ոքոք մայրս հերձաւ. ♦ և կան 9ի թ-աղ֊ 
մամն ծնօգյյ նորա 9է նոթ» աքս/նաԽ • |^ւ բասպոա֊ւՐ ոապ^ 
ալուիՅքաւ արոր&եաց 9ի գ ասա .աաւոն ՀՀարօնոյ ք գի. վերա^ 
գ-ոքն աաւնեքն ւթւարաււն գեպիսկոպոաւն « գի հույր էր վալ 
նացն ք և. թնդ. ձեոյամբ իա֊րոաէյաաՅւէքր երեր հարեա֊ր քթքԱ֊ 
ոունև֊ութ– կրօնաա-որս • գի աաւյնչաաի աաա-աատէնի է^ր ք որ 
աա1են1ղթեաւքն իբրև գ ■ ^ոաիմԱնէթԱ \| արապեամն հսւա/ա^ 
րէքքքն վնաս % 

||ա իքնդրեաց 9ի աԾբ \|արապետէքն 9 կապելգբերամնաւ 
ւէագւմնաւււիք որթ բեկանէէն գյոա֊աւաբէրրահւ եկեգեցաւոթ» թ 
|հլ բագւոսաՐ պարկեշտ վար ուր, իա-րսաէթ յամնդիա1սԽ1պ^ 
գիշիւամԱն Հ^աըթայ , որ ուներ ղիքթ* ^՚ՂԲՊՒ է^հ/* ե֊ա^ 
5՜էալ 9ի հաւյաաեա կտրել 9ի ^խոիթն 9 ես արարեալ կր°֊ 
նաա֊որ 9 ետ նմա շէքեելցեկեղեցքան* որ 9ի |()ւ^^ւ աւա^ 
նի յ\քկեգեաց գաւաո֊ի է 

1 Շերքա օրքԽակս իէ Ա.|ր*է«9 Խխ& "է1 Գ ^էՒ * 
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Հախաահգայ 9ֆ 0^ ևրԼւաւն հապարաև , որ և շթէԼաց 
ք^^րոք ^է"պրտ և դամոպՏե |ք<խ»Հ^ւ » և կայևալ *կ գրգՈա. ամո երկյյ է 

)՝Աք8ԵԱԼքօք««ք*քյ^^ \\ք""ր"վ~>»րբպյ ՝է վէ~ 
բայ ԼՀտոՏասց ելւկբորգ ամեգյաւՐ9 9ի մԽի կապեալ ըգ*, 
մահն 1էհրսնասյ տեռորդսոքե ի*֊րգյ ♦ և առոտեաց 
շ|| ախտսնգ խորքն հօրեղթայլէե 9 երեսուն հագար 
յնաիր առն ես ձիոք * նորա եկեալ9է գա սառն 

ագահոանե-աց 9 արձակեր հարկապահանջս 9ի Հ^արքլ 
և. 9է Հպաշաես/էտ և. 9Է Հ^արօե $ | 9րս,որ գրեն գա սա*> 
ւսապեսվխ « \| ահսն տայ 9 և. մետ, ♦ ապա քՅ֊ե 
ոչ, ոճաքև հնաչթ ՛ի յ&չ* Օայսոսէկ ւըւձրալ\1 աղ֊ 
ասնգայ 9 խրոխտացաս և ըմբոստացա ս ♦ և թ-սդեալ 
կողԱեապետ յ|՝ Սգահանիս 9 և վտացեալ աչեղը եկե 9է 
գլուխ հարօնոյ % |^ւ շքնե գասերեաքն ^էինկերտ տալ 
գստ մե՜ծ՝ ♦ և. փոխե պչմնոսե տաքոտքն ըստ սնոսաև 
կնոջն իսրոյ՝ զոր եաձ՝ քնգ. իսր% ^Հորպկս 9 այս քնրն 
համեղը ՀՀնկեաց այգիս էս բոսրասաանս ♦ էս փոխե 
գխտրոսշո/էն 9յԷ գոսոձն \| աքՅ֊ուպիկեքն 9 քոր հիմնար֊ 

ճր-ԳՀԷրզ &ւ&/և8աւ֊ 
րռսի շընեաց ամրոց $ էս կոչեաց պսնոսե նորա 
հար ♦ տսնգի սնգ աէսետ գահավեժ եղեն 9ի վերայ 
սնամեոց , կարեելովԼթ֊ե հե&եալտ էնա 
էԼյՈէլ չեոնաբլոսչն 9 յսնսւն որդսոքե Էսրոյ *Հ±Ո–եգոս^ 
ո–ոյ% ^ԿԼքււււյլ1) գթօսսնալով– յա մարսն ասոսրմե ՛՛՛ի 
վէրայ նորա % |^ւ յղեաց պարգևս բաղոսմս \| ահա*, 
նայ 9 և թոսղթս1 զայյս (նչլ* 

հգօր բաղէյիգ \\ահանայ սկայի $ գիչխ 
օգնակսնոսթբ ոքՀոյն • 

|Է> թ֊եպեա և ըեգ մահ եղըօրորդսոխ մերոյ տրտմեր*, 
ցստ ք բայց քն\գ հգցբ տո իմասաոսքՅ-Էւնգ ղարմայյստ է 
ք^րգ ես եկեալ եմ* վասե սիրոյ և խաղաղըսքժե > և 

։ 8Լրկոսս օրթրակս , յպցռսրք ։ 
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ր,սս>րէևկ աո֊ էս $ և ևրգաաւիր տալ գհարկ արթունի 

կալ հնագս&դ » և– յաաւաք/քե պատիճ ձևր մնա էյ ես 
այլոլ ա/տաա/եևլ ՛է նեն գուքեի» ()^/քք *է դէք* ա$Ձ$ * 

|>ւ նա յղևաց պատասխանի աաայսպկս « 
1| ատ ե. թ-այլ ս&ձք/սդ. 1| ախտաաքնգաաայ»ես խոգ 

ոց գասուց ո&ք* լայքա ճաշակեն 9 ողջոքն % 
\\յլթ–Հրպհ" &դ մահն \)՝էհրսքևայ ի/նգացէ >ք™ք/ց 
աեւ/ւոոլթ՜՚իդ. րո լացէ * ՈԸ ղա/ահն *Աարա լսևյյնրր ք 

և. զիաՐ կոբսվութ-իւնս Տ՝աա/նևար% զոր Հանձ էրտ ա&ր ք գի^ , 
պրգ էշխևցևր քյալ*ի վէրայ էրկեպէցսյքև այ* 1լ*ԺԼ&^ 
սէր ևկիր աոներլյ գկթևգ 9ի հե՛տ քԽգհր ածեր* մի /3֊4՜ 
սրդիա իքն գրե՛ս յևրսենաց աքևրոց ♦ և. ևքՅ֊կ սիրոյ պատ 
՚ճաաւս/նհթ երկիր $ գիմ՝ •թաՂՅ*քլէՒ 07 շքնևցևր ես աա/րոցս * 
I\յլ գի^երաՐ գի սուտ ևս , ես իբրև, այջուն .թեքեիս 1 ւ 
\*նքԳ քկևսճաթլս ասսսջէ մահու գիր 9 եւյևրկրկս արի 
ևլել գնա խաղապութր « ապա քձ-եք ոչյ գմասհն% որ քնգ 
րևգ ս/նցաա/նևլսց է՝ քա^ր աաՐ ևբկէր տևսաա/եէք է 

նորա րարկացևալ աո֊պթևաց Հերց հագար այր 9ի 
Հևրաաքյ նորա 9ի ||\սւ^# \ճսկ ոաՌ/կթ ազգ արարքն նմա 9 
4 ասենճ թ՛եք գաք Հիահաան 9ի աքևրայ յ>ո Հևց հագարաւ է 
|^ւ նորա գիշերագնաց ևղևալյ գնաց 9ի Հևրայ նոցա 
որթ իջևսմեևալյթ. կքճր 9ի ^Հքւ&մակն * % և. յաանկար&ակի 
ևհար Հնսսա Աք*Հյ 4 ո^ժամանևցէն րմխճաևլգևրիր 
Հարճ \աանգի պ*գի նորա |Հմրատ քնգմկջ֊աանցևալյ 
կթ»րևաց չորեղթ հագար ևրիՀարս • և. սնցուցամեկք յաիլ 
կգյս յ^յփա&սքևոք ք և. հանևալ^ 9ի կողմն Հ^աշտենից է 
|^4. ևրկևրիւր ձի յասյաիին յագխութ֊ևաաճն աւարաալ 
մաճ ևտոճա ևկևգևցւոքն 9ի *\+Ըրկպյ Համեմն 9 գի աաաքե 
կր տուն նոցա հասյրենակաան • ես սնգ Հկթևցքն Հնա $ 
իսկ || ահս/եայ տուևալՀնոսա մսրաչքե% գրագումս կալ 
աորևաց 9 էւ գթագուաՌ խսցոաևաց 9 և. ևրկևրիւր սայր 
9ի մօր սէնդր (նկպմևաց է 
իշխսքԱն աշտենից ոճակր քնգ ձևաւաաէբ Է*֊րաԷ 4 

րեհթ հագար Հևցհարևւր այր 9 ես իշխաանն Հ\Հալոճաևաց 
ևրկու հագար 1ւ ևրկևրիւր $ 1ւ իշխանն 

1 8Լրխ օրթակ* * *ք * "*ր ^ 
ներկաս» պէթակս գ1>1^էակ^ա9 ^ է.յ« դ ՝ծ»ձփ, «.ք 
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հագար > 4– էշխւմմս \քէքնուտայ 1 հինդ հագար9 ձւ ^ 

իաքմս (| ահան ու֊թ֊ հագար $ և֊ ||<քաա ոԸ*էէ **"*րա 
վէ*ք հագար ♦ ը***է ամենայն թսանև-ուիձ հագար % 
աւ/՝ գցրթ հպյ^ Ա**Գ ձէոսամր || ահանայ ♦ բայց բա^ 
մանէախր » և֊ կողմնապահս թ֊ ողեր ալամ՝տէղէաչյն * 

և. կայթս աո֊ (քկթն յաւ֊ուր յպքնմիկ էրերթ հագար այր % 
1^1. բագուօՐ նախճիրս դործէաց ամնդ իշխս/մն 
տերևից ♦ աճապարէալ կտրէաց գգհուֆ»Ա ||ւաՀսւ^ 
նայ ք ես գզօրսև փախստակս/ն դարձոյց տ Լ\ւ նէղէալ 
գեոսա | մթնչե֊ յա դաչան ս ւմևկեալ1 ես հարկս խոստա,լ, 
նայթն տալնոցա է | *սկ || ահւմն ասեք • ^ մեգ֊ 
գգլուփքս ք |ճահս/ևայ 9 և֊ թ-սղու֊վթ գձէգւ ղորթն 9ի 
բագու֊մ* տարակա֊սանս լէալ ի/նդրկք/ն 9 և. օլ գյոա^ 
նկրն 11^1» կալե՜ալգորդի նորա շ|| ահ 9 էտան յ\| ււ^ 

հսքն է իշխամն >աշտենից յաո֊աք մատուցէալ 9 
ասհ • տուտ, ±ահս/ն 9է մերգ֊9 կաւՐ տուտ էրել, 
սոսն հագար դահէկս/ն * |^ւ նղթա էրաուՏէ ե՜րեր սուն 
հագար դահէքս/և ւ և– դարձան % Հ^բրև. է՜տերս || ա֊, 
համն էթ-Է գՏէէէ/ե ամբողջ ք գնախւմնձն 7սյ նախլմնձէալ 
յարձակէցաւ. 9է ւ/էրայ նոցա 9 ես սկսաաւ կոտորել գնրՀ, 
սա է |*սկ նոցա գա ղադակ բարձ է ալ ասեն • |հլ թնլ 
դարձ այր 9է պատէրագչՐ 9 ովյաաձդախոսր % |^ւ կոչեր^ 
ցաւ տէղթն աքն |\ւ^ւր է Լ\ւ. տարէալ ածերալ փւո^. 
սա 9ի դաշտ թև 9 կոտորած՝ սաստիկ դործէցթև ♦ և. որթ 
փախերս/մն% էքթն պակաս տամն գհթնդհարէւ֊ր սայր ♦ որր 
էր/Յ֊էալ պատ մեցթն \| ախտանդայ % \ճ**կ նորա բար. 
կացեալ հրամայեաց գյխատէլյքնսսսք որթ դարձումն ♦ 
և. ոչ֊ Ձնաց 9Է վեցհագարէքև ես ոլմի է 

11 ախտամսգայ 9է ցսաուՅե բարկութես/ն շր*քԼ 
ժեալփսՅև ք|±ահսքնայ9 աոյպթքրաց դարձեալգ^բու֊լա 
9ի վէրայ ութ՜ հագարաւ֊ ւ \\րր երկծալբւմնակեցւմն 
յէգե՜րս 1|^եղտայ 9 և. արձակեցին աո֊ \| ահաև այս^ 
պկս ♦ չարաբարոյ ահան ♦ մթնլդիտես է 
թ֊կ ծաո֊այելոց էս \\րէաց արթայթե % յնդէր *գյդ^, 
պկս յաաքԱդգնէալսքԱաաՌթ-քաս * ^**րդ արէ էկ աո֊ աեէգյ 
ե֊ չէր հարկատու֊ ♦ ապա (ձ՜էք ոչ $ մէո֊ս/նէս որպկս բալ 
շուն է |^ւ նորա լուէալգաքև 9 աո֊էալվէցհագար պյր% 

1 8կք» օրինակս |)^**ւք(ւէ»յւ 
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՛գնաց ֆթ վել1էԱք %ոցա ինին և որաէին իսր || աէբասէ $ |^1 
րէս կացին հան արկ էդ իրերաց 9 սկաաաւ |\աւք թշնաաէսՀ, 
նել շ|) ահսէն $ և. դոցլ կոչեք* նաՌ» է I/1– նա ասկ ♦ 
Լ\էրաւի կ սքսոմսդ. ինձ ♦ վլաաանգի գյամ* կոտորեմ*$ երս 
թ-աաՐ էս պյլգամ*% |^ւ սկսամն ա/արսճաչելյընդ միմեանս % 

կ*բրև խաէիեցաս պատերազմն 9 ափ» կալաս ||ւքաւա 
որդին 1| ա համն ասա 9ի վիրասք | սուր այ 9 և պատահեի 
ցաս նաէա % |^<րք (Ն«ւ^ք տեսեալ եթ՜ե պատանի կ է 
թաա/ահեաց գնա 9 էս աս Է ♦ * | արապաշտ հար7էորաէի 9 
9է բաց կաց 9 գի 9ի պատերագմօգ արան ելանեաէ* ասն^ 
ցասնեաՐէ |^ւ նա ասկ ♦ \\ր*էի սատանայի 9 յիրասի ե 
ամնոսն թո |Պ՝>աոսր* գի սոսր րո չի ինշյ ես 9ի աՌսրտըն^ 
չի լինդ աէսնկաաՏն% 11 եասնիցես գսլարտոսթի թո է |\ւ. 
աեեալ զսոսին% կտրէրաց գգլուխ երիվարի նորա 9 ես 
վնա յերկիր չնկեց • էս յարձակեալ եաո~ գհ-հոսին 9ի 
նմանկ ♦ և. 9ի վեր վերացոսցեաէյ ասե ♦ (|)աո^ 

և. “ռբ \յարապետ 9 որ յաղթ-եցեր հակառ֊ակոր^ 
գԷ– * Ն՝Լ *#®5Լ Գ^"– նա գոչի» ասեր > տատն սայր պա^ 
աԽցքքս ք|| ահասն փ որպես որթ գսնտաասան հատաանեն 9 
ասխպկս յան իքն այ կոփեին էս նատա • |#\ւ սկսաս պա^ 
կասիլ \| ահամն ♦ էս 2ասխ րարձեաէյ ասեր ♦ ()^֊ք ես 
|)ւ^ա«քք որէէեակ | հասիր յոգն եերաայս ա Հ)^1 եք ա՝֊ 
մաց ոաւթսոսն ես սսթ-ից * | *սկ նորա ❁թթ»իարար 9ի վի, 
րայ յարձակեալ որպես գարճփս սրաթռիչլ 9 ասեր ♦ 
( )գնեա ւՌրալ՞Ոբ \|արապետ • ամնաէէքն եհատ ըգս, 
գլուխ որդսոքն |* սուրալ 9 և քնդ »%9 7էնղթեալ հաՂլ 
դերձ թիկաաէբն աքղյ 9ի բաց ինկէրնաշյր է |^ւ գօրացեալ 
1| ահասնասլ 9 գվեց երիվարեն գլոսխան կտրեաց ♦ 4– մաստս 
նեաց սՅր 9ի ձեասս նոցա գզօրսն ^Հարսից 9 էս փախրս^ 
աակասն արարին գնոսա մինչևւ ցերեկ ոխ % 9ի յուվՅ– 
հագարեն երեր հագար միասխ գնացին աո֊ \| ախ տասնդ. % 
|ւ՝«– նորա լոսաս եալեալ աէինչէս ցաէիսս աաէե « էս 9ի նաց ւն ասս 
մին վախճս/նեցաս \| ահամն թաքն վրկ մին արիր 9ի աքի 
րո*ք եկեդեցսոք 9 և ետ տամնելալիկին 9ի *\*չո»կաք վանաան ♦ 
և– կաք 9ի թաղմամն 9ի աէոսոն սրբոլ \| արապետին 9 ա^ 
օսսքի սեաէոախ % 
ֆսկ 9ի ա/իսսոսաՐ աաէի զօրս կագմեալ դոսմէսրեաց 

1 Օելփո •րթեակս Հևք |քքփ * 
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|| *ախտւմնգ տսսան հագար , և. աո֊արեաց աււ \^մբատ 9 
եքֆ֊ե կամ՝ եկ% ար պատերագմիվխ 9 և. կամ* հնազանդ 
դեաց և. տուր հարկս է \***կ նորա մսպսվեաչ տամե 
հագար այր ք քնար 9ի վերայ նորա յ^նդակ Հ և. թո֊ 
քևալ է^ք* հագարն ֆ\ճրէԷրն է որ կոչեն ու. ա֊ 
դարակ 9 ել թէտե գնաց հինդ հագարաւ. չ&դդեմ* նալ. 
րա%9ի դրդաւելվնա ւ |^ւ աո֊պթեաց (| ախաս/նդ տամե 
հագար այր 9ի վերայ նորա $ կար&ելով թ՜ե ինչքն <^« 
աքն էք I 1 յ>կքքե զօրին ֆ և 9խ գիշերի պատեցին վեա « և. 
նա կամէր 9ի Հ՜եւՒէե ևչչմնելինդդեմ9 * բայց արգե֊ 
չութէ գնա բահամնայր դրամն նորա ւ նա ասե • 

սս*ահ ^ յա& ւ թե որովհետև, ծաո֊այեալ ելքի 
1*րրգյ \| արապետին միամտութեամբ » թե ոչ֊ թոգու. 

րլ 9Է ձեո֊էմնե * Լ>ւ. ել ֆահիւյ* 9Է վերայ զօր աչքն 

որ լցյս փայչեր 9ի հեթաց նորա » և գաչս ԷԺ֊շՆւ 
կոա-րացուցամնկր % որ տեսեաչ տաքին ||մրա տայ 9 
ասկ ցգօրսն • *֊Հ\աքաչեթացարուտ » որգեակտ , և է0 
երկնչիր « գի նր \| արապետն մեգ 9է թի կաճաս հասեսէլ 
կոՀյ ք և. րնդ մեի (աէտն պատերազմի $ Լ\ւ մի ատ անհալ, 
է-ատալի գիրմն կարեիցե ♦ գի ինրեաէտ սկսամն մարտի»֊ 
չիլ ի**Է միմեանս ք և. ղմիմես/նս հատակել♦ գի ս1ր պահ, 
աերագմկր ինդ նոսա է այնչափ կոտորեցին գնո֊ 
սա 9 մինչև, հեալեղաստ արեանց եչանեի* ♦ և. |()^լ 
կոչեցաւ. ամնոմն տեգսաայն աքնորիկ * 

իբրև վճարեցին 9ի կոտսրեչըչ քոչիաչավ րագ֊ 
մութքքն | երկերիա֊ր սչյր համարով թ-ոդեալղրու.ցա֊ 
րարս այլոցև վալան աոճա% զոր տեսին 9ի *էԷչերին ֆ գի և 
թշնամիին ևո տեսին ֆ և ինչն յույչարկեաց գերի֊ 
վսարմն նոցա 9ի 11ճու.շե աւանճ աււ որդին իւր ֆ որ. կո֊ 
շեր րոտ պապ ամնա֊ամն* \| ահան կա մն արա կան 9 գի 
գհետևակս տաղստին հեեեաչս՝ արասցե » և. յա֊ղար֊ 
կեսցե փութով% |^ւ նորա կագմեալհեեեաչս երկու, 
հագար և հինդ հարեւ֊ր 9 հւմնկ աս֊ ||միատ իշխամմծ * | *սկ նորա խոյս տուեալ ամուրս ութ 9 և պատրաս֊ 
տեաց գզօրս ի*֊ր • և յետ ութ– ասուրն ե1չն եհաս 
1| ախտամնգն 9ի դաշտ անայր 9 և ահ֊ վաղիւն պատ֊ 
րաստեցան 9ի պատերազմ*տ | *սկ ||^աա կտրեաց 9ի 
ղէչէրին երկու, հագար այր հեեեչոց 9 և. ոԽցոքց 9ի 
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տևղի (Յ֊ագոտևամե ղոլարսկէխ յևտոսստ կողմէմևկ 9 և. 
Գ «*** յ*Ս" հ"*ըՈ“նկ ևր էտ հագաք է 1^. յևրկոս 
կոալմամնէքև ոյաղաՐ գաղտ կարգևաց • ճւ (քկլքն ղոա֊թ– հալ 
պար արմս րամամևևաց 9է վևց ո-ազ&ե % |^ւ լինդ աո֊ալ 
սօ*/ե կաղմևց*/և ♦ ղի մի ղաչաղս* դարամնմև գիտասցևև 9 
փսսթ֊աաղէր» 9է դիմի հարևալ շարժևաց աքևոսա 9է վէ^ 

րպրՒք* 
\\րրև֊ 7էակասաևցամև 9է պատևրաայՅե յքնգ էրևար* 9 

պաոաիինն յաղթահարևցին ղ^միաաՈէ |սւք նորա 9է 
ր1*սքքև ևլևալյ աոկր ♦ ||ւք կթ 9 յա* աաաքէմա֊ 
աէթ • |^ւ յամ% կողմամնց 9Է վևրայ յարՏակևցամև 9 էս 
՛Է տ/ֆջ^ էասէն ղզջրմն ար*Էց ♦ և խմիևցաս պատև^ 
րաղմե լքևգ էրարս 9 մթաչ՜ ղի ոչ՜ գյոյր հևար Հտմևաչևլ 
ղմիաՈրամնս 9 բայց միայն 9է Տախ փողոցն էս 9է աևո* 
աչրօշացն տ Հ^բրէս 9է դիմի հարամն || ախաամնգ և֊ ԱշոՀԼ 
Հա*է ք ա*և 1( ախաամնգ ♦ \|այ հարճորդի • թկսխա 
էս ղրաղոսմ*, քնթևցևր 9 սակասյն ասյսօր չպր&նու.* 9է Տէղ, 
ասաց լ> աք արամնցս 9 որ գևշ~ քէձ պաաաաաձմն ղՏևգսոս^ 
*ևրր աՈրր % |^ձ. \§մբատ ըևգ մէի ամևցևալ 9 ևհաա էս 
կտրևաց ղսոՅաապաա/ևս րարՏԷց նորաս 9 և. կարևվևր խո֊ 
ցոտևաց 9 էս աՈրրՏ տարաս յլ/ևկէնոսլ լԱ ախտամևգ « 
1^1. նորա, Տգևալ։ ղչոկրղն 9 ևհար ղխասրծ* նորա ♦ էս 
ցցևալյ 9է նևրթս օլ կարաց ամևցոսցամևևլա |^<– ||շւ/^ 
բաաասյ Տասին* արՏակևալյ ասէքք ♦ \\ուՀՀ \\արապևտ 9 
յայսԽևա էս. ասյսօր ղչթևգ ևաասասյից չտց • ղի աէսմն րո 
աՈրաա^ամնէաքխ 9է աքևրասյ հասատացևլոց* տ րաո֊ 
խևալտիգաս 9է թ-էկոմևս նորա 9 էս ամնց քքևգ ղրահմև 
9Է նևրրս 9 էս ևհան լքևգ սիրտ նորա % համևևալըղ֊ 
սոսյան՝ կտրևաց ղգլուիա նորա 9 էս ոչլկարաց ունևէ* ղի 
ղտաղոսաՐ մարգկաաՏև աէսղևաց գլյաւփ/ն (| ախտամևգ ասյ % 

\*սկ մի ոմն 9Է ևաասայխխ նորա էրաս ղաչլուիճա նո֊ 
րա ֆ էս փախևաս • էս հասևալ֊ 11 (իատայ՝ ևհար մրր^ 

՚2քոֆէ9ի վևրասյ գ ասդ ոաթ-ամմն 9 էս գոգևաց ղսաղասարսաև 9 
և. գլիաաաիև ոսկլքն փոսևալ տևալի տասյր սաալասարսՏա մի յալ 
7էԷև \^միատասյ 9 էս հաղիս կարաց համնևլյ |^սւ նորա 
հոէևևալ քխկևց զգլոսխև 9 էս (քելին աէևասաս է |^ւ աէևւյ* 
այլ Հառաչի աո1րալպյէ^էփԽ փախեն". . և |)^ա» 

1 Օեքկքս-ս օրքձակ* 1»| 1. փէճ* 41ո։ 
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զհևտ մսմրալյ ասկր ♦ 0| արսիկքլ$ մի ան մա անայր • ^ 
մինչև, յայս ս/նկաւ || ախտանգ 9 որ սրտացաւ ևա֊ 
ռ֊այրգ պգլուխգ աոմրալ փախչիր ♦ ապա գիտսաքիբ 
թ֊կ ձևզայգպևո պարտ կր չինևլշ |^ւ Յգևալծրառ֊ային 
զգլուին *ի կուրծ՛մն || մբատայ 9 և. ասկր ♦ ^«շր խոբո֊ 
էԱրա և կէրր պշա* վայ %» որ «ցլ^լ^ձ ապսքնկր տ 
|^ւ. մբատայ առմրալզգլուին 9 և֊ զհևտ մտևալ&ա֊ 
ո-այի/ե 9 ասկր ♦ տիրատևաց պարսիկ , զգլուխգ րո 
ընդձքր օլ փոիանակևցևր տևաոն րո տ որովհև֊ 
տէւ. տիրատևաց կզ> 9 ևս բառնամ* գգլուխ րո իրէքն $ 
|յսւ և հար գնա տիգաւն 9ի սիրոն $ և֊ սնցոյց գտկգն 
յաքնկոքս . և ինկևցևալյևրիվարկն 9 կտրևաց դարակս 
նորա ♦ և֊ դարձա ւ մև&աւ յաղթութբ 9է բլուրն ։ | \ւ. 
զօրին շուրի պատևալՀի վայրին զսլարսիկսն սպսնին ♦ 
և. ոլ մնացին 9ի նոցանև » րայց 1հխէէթիկ% "(էթ աո֊ ուղ֊ 
տսւցն բսնակիե էքք/ն ալտ չորէրթհարևւր • զորս ոչլ հր ալ, 
մաոյևաց սպանսնևլյ զի փախստակսնր էքին ♦ բայց ^աււ 
9է նոցս/նէք հազար և֊ րառասուն ուղտ 9 և– ութ-հազար 
Հևդ. ձէ և Հևդ 2ըրԷ * 

| \ւ իբրև վճարևցաւ պատևրազմե 9 հրամայևաց 
ևաևկևլ դնոսա 9ի ձորս և 9ի հևղևղատս ♦ և կոչևցաւ 
բլուլն ախ էր–*– բլջ*ր Տ |^ւ. ||ւքաա առևալ ըղ֊ 
զօրմն $ գնաց 9ի վևրայ բազարին ^Հորպայ 9ի գիշևրի ա 

մտևալ զօրացն 9ի տունմն $ քոք» և զտին պար֊ 
սիկս լևզուաւ սատակկին • և զտի(3–էն կտրևալ 9ի 
շարի արկանկքխ 9 և րևրևքն աո֊ է^մբատ է Լս համա֊ 
րևալ զտիթ-սն* 9 գտսնկին սպսնևալ պարսիկի ընդ 
այր և ընդ կին և^քիիք^մանկտի՝ չորեր հազար տ 

\ճոկ զՀքէ/ն 1՜|* Հսխտանգյպյ և դկիմն աոձրալ տա֊ 
Սան յ\՝աժ*՚էՅ ք^ԲՀ&ՀՐԲ յառյսՏւ\ \Բ &ոլխ կ"չհէև , 
9ի պահևլ դնոսա անգք/^յէւ յղևալյառ. Հ\Հարսից (3–ա֊ 
գաւորն կկքոսրովյ և անէ ♦ ինձ ևրկոտասան տա֊ 
րւոյ հարկ 9 որ զօլՀթգտո ղի մ* ևրկրիս պիտոն և զհաչխ 
կևրսն ք և ց փարան այրևցքն 9 և հֆրոք զոր արբէն ըդ֊ 
գքքմն | և զտա2քարացն ղչէինս զոր իմ* հային այրևաց 
մամն բո <\՝այլ || ահան • և դարձևալ զսապոնի 1 
գինմն վաթ-սուն հազար գահևկոն # որ զտո զորաչխւ 

1 ՕԼրՀնւս օրինակս *ս»ապ^և % 
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զէէէշահոտ հարամն ճւ զարԷւԱաթ-աթ-ախ հանդևրձմև 
շսւսքնալտուստ ճւ ագատ տ \ասչա թ֊կր ոշ֊9 գամ* հա֊ 
րևւր մարդով^ի *1էրս*յ տո 1ճւ քՏւ/* պարսիկս դևրևալ 
քի ՀՀարմ&ր ահևմ*$ ևր 9իտ* աստուահտդ շոմն խաուա֊ 
նևաՐ9 պ» փոխամնակ դոցա հաքէն 9ի ձևդ* | յ»^. փու֊ 
թովյ գար թևչ~ասացի տքրգյ արձակևա ♦ ապա Թե սյԼք 
տևսսԽևս Թե գէ*%լ անցանեն ընդ ձևդ* 
նսրա լուևալյ հաղը աոնէր ք|| մբատ ♦ ճւ ոչ՜ գրէրաց 
պատասխասնի թ-ղթոյն || մբատ այ % 

(\այց ևղթայրն \| ախտանգայ ||օ^ւ^ր $ աա֊ևալհալ. 
բևւր հագար գահէկս/ն % էւ իննհագար այր 9 և էի» 9ի 
ՀՀարօն% գնևլ պկքքմն ճւ գբրգ/էն \| ախտանգայ % 
քքևգ աո֊աք գնացևաէ֊ ||մբատ այ 9 ընկա լալ գ\\ուրէ/ն 
ևղրայր Պա որա սիրովյ ճւ է^ահ 9ի 1)՝»^* |/լ կացևալ 
ա ւուրս տամն 9 իքն դիր արար մխ ևղթօրորդւոյ իւ+, 
ՍՂ1 Թե "V ե • նղթա ցուցխա գբևրգն՝ թկամևգ 
ե ♦ ճւ նա ասկր ♦ այհարահ է թ-էք դիւարահպ 

հիհաղևալ Հ մբատ այ ընդ աղի բանմն 
նայ ք արւստևաց էւ էրա բևրևլ ղէյքքԱն ճւ լօքք^Տր աաւա֊ 
ջի իւր * Լս. իբրև, ահ՜ին 9 ասէ֊ր \՝շխաԽ հպօր 
*Է հէք՚հյ աշԽարհԷԱ Հք՚հ/տ* տաս 1"°"* ՊաըսԽ *ք. 
տային տուրս* կ^շխսէմն ասէք ♦ ^Հարսից արըայքքն ճւ 
մևոձրալշուն աքի ոչ՜ տամ*9 որ "Հքաշյուտէ^ աոսսևց գնոյ 9 
Թ"Ղ^Թե պդոսա * ^\այչյ դու գնևլԹե կա միս 9 տաք 
տամ* ♦ ապա Թե ոչյ գնացէր դատ ևր ետև անդ ^^5^ 

րունիս այ և արահևցկտ 9 և֊ բևրդին հաո֊այութ-իւն 
արարկտ 9 ճւ գիմ* հացս կևրասյբ անևրախտիս * 

\ճսկ I)ոլրէքն տանգի իմաստուն այր կրր $ ասէք » ո ւ 
բարևպաշա էլ հքբր իշխան 9 Թե և գշուն գա բա պա֊ 
սիդտո .արահևլ տայիր 9 դևաւ պար հանս կ– մևգ որ 9ի 
դրան տում* .կայստ 9 թ-ոգքՅ֊է^այհ արահևլ* ք\այց 
Թե Ըքեթ. աո֊էհբ 9ի մէքնք հարևւր հագար գա֊ 
հևկան 9 էլ ևրկու հագար ուղտ 9 էւ *իևց պարսիկ ձի ♦ 
ճւ ւՏրլ տուրս տուր ղայս կքքնս էլ գմամնուկս * | ^շիաքԱն 
ասկ ♦ Օ այգ որ րևրևալ ևս 9 այգ մևր էք ♦ գի գտո 
գլուխգ կարևմ*% էւ զոր ունիս1 յիս առնում** ք \ւսյց 
Թե գ*տա •թեգ պիսայ էն 9 դու տրիստմնևասյ լևր ճւ 
էլնտևաց 9 էւ ղիս աո~ ճւ 9ի պարսիկս գնա 9 ճւ դրտա 
•թէ-գփ ապա Թե ոԷյ &եգ ւ^լ հնար իմացար * |*սկ 
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||ւքէ|»4*5ք րերեալետ գհարեպր հազար դահեկսնմն և 
այոապտան և գձիմն առաքի 9 և ասկր ցէշէաամէն * սագիկ 
է տոսրսգ % \%"կ նա աաաէք • Հ^ասւմնխՐ տրոցդ 9 բայց 
հարելը և ութ֊ սոսն հագար փար* են տարեալ9ի 
ՎՀսգտ^սք ք էս չորէտհարեսր հագար դահեկանի խոտ 
էն կէրէրոգլի գաշտկ-գ ք և վաթ-սոսն հագար արահետ 
կոնի որ քեաին է– գեգջերաաւ.. էս գԽապասաակ էրկրիս 
որօացքրալ 1ն և. կէրրէրալ. դՀջոյ և. ղՀացֆ գքքԱս թո֊ 
այոսմ*է ^Նասյց ք*մնոյլ գինին Հ*յ*որոց 1 և. || ալն այ և 
ր | ոխրասյ աաայս ե՛րկու, տարի որ յքնէքն կտրեալէքին $ 
և իքվրեամէտ արբին $ գայն թ-ոալտսն ♦ և զվեց գա սա 
ասին հարէլե զոր սաասեալ էն 9 և գտագստին մոստսկ՝ 
զոր կէրրէրալ էն չորէտհարեսր գահեկսն $ Ղ^ՕԳ 
թ֊ո/լբէրրեն # և. դու, րրիստանեայ լեր % և գէս 9ի պարս 
սիկս տար % և գղթատեղ֊ տ 

Հ^րտմեցաս \^ոսրէ֊ն $ և ոլկարաց խօսել գերիս «է 
Կսոսրո % | ապա արձակեաց իշխսէէն աո. նա % և ասէք ♦ 
\)՝/1 տրտմիր 9 գէ ըստ քբո կամացդ առնեմ* գամ% ինչ* 
բայց արի էմեցամեեվխ յ աքն կոյս § և. յուխտո երթ-ավխ 
9ի աքս/ևս իմ*9 գոր շէնեաց հարն իմ՝« Լ>ւ. աո֊եալգՀ^ոս^ 
րէն սնցին յոաքնկաչյս | **րաեսնոյ » և ղկիքմն և զոր գին 
9ի հետ տարսն է ^\այց գէ նենգել կամէր պարսկին 9 
գէքն և գորգին և |լ|| ահսն կամսարակսն յայնկաայս 
ԷՅ֊ողեալյ գէ որ 9ի նա անկցի նա սպսնցկ տ ինչն 
իմ֊ոդեալ գզօրս իւր 9ի \\*եգտի չորեր հագար այր 9 և 
գքէկարսիցն յսնգաստսն վսնաչքս՝ գոր \\րաից գեսին 
կոչեն | և աուեալ չորէտհարեսր այր ընտիր գէսրէաս 9 
և֊ չորէտհարեւր այնորաքն 9 և գնացին երկրտեսնն 9ի 
աիսնմն է Լ\ւ իբրև եկքն առ. |()ճագոսցեալ խաչն $ իքէն 
Հյերիվարաչքն 9 և գնային հետևակ եի վսնմն ♦ տսնգի 
չէր հնար ումէտ երիվարաս ընդ աքն տեղսոքն %ի վեր 
ոնցսնելւ *ՀյոքնպէքԱ և յարևելէց կոսսէք ձորոքն 9ի 
ստորոտ գառ. 9ի վերին մինչև յեկեգեցքն չէշխհր ատ 
գ^լյ պի թհ ^,ըդատ է V՛ Ղ^բԷգ^Բ է/շք՚է/Տ» գալ 
սնգ երիվարաւ. 9 ապա ով֊ այլ ատ ւ ■ 

ք ^Հք^և իբրև մերձեցան 9ի վայրո վսնաաին 9 քնդ ա^ 
ասաք֊ եկքն պաշաօնեայրն 9 և ոթրգելոսքն վնա վասե 

1 Օ^քքւս» օրինակս տ ր 
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||ւ»ւ|»էնաք * \**կ \\մխոտ րարկսՈքեալ ասեր ♦ \\ր"վ֊ 
հե՛տև պարսիկթ պքնպխփ պիպիթ կթ , որ և մաքքեաչի» 
արժս/եի չխթ » *է”Կթ. և կենաց արժս/եի չնգ/Հր կլթ « |^լ 
յարձո»կեալ9ի վերՓյ նոցա \\արաղայ իշխս/եքի» (1)ււէ 
լունեաց $ եհար սրաէև կտրեաց զեէքուփԽ \^ուրենաք « 
Լ\հ. ղերկու. իշխս/եմե *ՀՀարսէց կախեալգիաաՀէխ խեղլ 
*էեցթև է և իեթես/կթ դարձան յերիվարմե + .քթ/եգիղ*քքթ 
իշխս/եքի» ^Հալոէնեաց քձագուցեալ ^Տր 9ի չպուղի» 9ի 
փղթր ամրոցին 9ի || ՝եեամօրին 9 արթ երեր հարեւր 9 
9է ներրոյ ♦ և հեեեալեոցա յերիվարմե ի 
ւմքՏեչև իքուցքքե 9ի \^ե&ամօր % որթ 9ի գարս/եքի» 
եքի* ք լնգգեմ^եկքի» ♦ և 9Է $/էք արւևաէ պախ չոքեր 
հարեւ֊ր արմե կոտորեցքի» 9 ճւ. քիթես/կթ իք ետք յպքլ 
պօրէ/և գնային < օ^> , ոլտ յամրոըԷՂ,հ \՝,րտէյ 
էէևղջն էին , ՛ի գիշևրէն ՛ի րէուրա ևլևալ իքին ՛ի վէ^ 
րայ ^Հարսից ♦ և կտրեալղերիվարս նոցա աւձրչի վէս/ե 
ղերկոԼ. հազար և հինգ. հարեիր , և հ ամսին 9ի \\քՈց 1 
ձոր է \+սկ ղԵրաչի» *1| արսից ղհետ մաեալ ղսսղուի» 9 և 
հասեալյաքե տեղքի որ կոչի աղրեւ֊ր , և քԱՏշէ 
ձս/ե 9ի վելրեսչ նոցա ձիաստարչի» % և հարքի» պարսազթաԱԼ, 
րզթ և աղեղամխթ հինգհարեւ֊ր և թսս/ե այր ♦ է յէլ. 
րիվարոե աո-քի» և խաոնեցքի» յո»քչ»ի» I եղեն երեք 
հագար ձի է 

|է«4 ոմս/կթ հետևակեաէթ ձորամուսՀթ եղեն 9ի 
Հարսից զօր աչի» • և գնացքի» յաետաոն ք և ս/եկս/ե 9ի 

վերայ ձիագողոչի» , և սկսս/ե կոտորելտ որ **#և 
ւ֊աղն եք 1է ձիագողսն 9 "քոյ |)^ւել/ե 1 կոչեքի* 9 գար^ 
^աւ չքեդգկէՐ• և սուր համեեալ քիչի» մի ախ պատե^ 
րազմեցաԼ 9 մքի»չև գարձս/ե յխկերթ նորա $ |^ւ. իբրև 
նոթա գարձո/ե* տ/եո֊աւ. 9 ^Տր հարքի» նետիւ. 9ի 
սիրտ նորա ♦ ՝ և քձ֊աղեցաւ. 9ինոխ ձորն 9 և կոչեցաւ֊ 
անուն ձորոի» ասխորիկ րեմաձոր^ տ |^ւ չխկերլչի» 
րիէ– և նետիւ. /իքդդե*ք՝ գարձս/ե 9 և սպս/եքի» ղրաղումս • 
է սչյլթե փախստական եղեալ եկքի» ժո»լո»քեցան 9ի մի 
4/ՏԱէ 9 և Է2Էալ 7էաչեթ» • 

1 6*ր4**–" օրքիակս *յ, 5 8%ք«ա Օքփնակա ք)1րք1ր^ «ք, 
« «ք^ւք է ^ աաարև. % 

2 9երկու." օրթակս )ք*աք*ղչ » 4 Փքթէակս ^էրք* 
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կտուրքն բէրէալէտ զհարէւր հազար դահէկսնմն և. 
զուպսոն և զձիմն տուտքի 9 Հև ասկր ցիշիէսևն ♦ ՚^յսադիկ 
կ տուրսդ % նա ասկ * Հ^աւսնքսՐ արորդ* 9 բայց 
հսարէւր և. ութսուն հազար փայտ էն աարէալ9ի 
Վ\արթհզ/ » է֊ չոր էրհարևւր հազար դահէկսնի խոտ 
էն կէրէրալ9է գաշտկդ 9 և վաթսուն հազար դահԽ^ 
կանթ ար զէվէ և. զէզջէրու Հև վնապաստակ էրկրիս 
որաացէրալ էն Հև կէրէրալ• պքբոյ և֊ ղհացի դքքԱն թո*. ՏւէՐէ ք^*պյց քսնոյշ^ դքնքն Օրորոց 1 և \\ալԷայ Հև 

ոխրայ այս էրկու. տարի է% որ յթէքն կտրէալէքն 9 
ևքնրէսքկր արբքն 9 զաքն թոդյտսն ♦ և զվէց գաւա^ 

ոփն հարկն՝ զոր աոձրալ էն 9 Հև զյլաղպրքն մուսան՝ 
զոր կևրէալ էն չորէրհարէւր գահէկսն 9 աւ/* 

թալբէրէն ♦ և. դու, րրիստմնէայ չէր 9 և զիս 9ի պար, 
սիկս տար 9 Հև գատարլէզւ 

ՀրւաՌրցաւ ||ուրէքն 9 և. ոչ^կարաց խօսէլզէրիս «է 
•ւս&ւրա տ | ապա արձակէաց Էշխս/մն աո. նա 9 է ասէ ♦ 

տրտմիր 9 զի ըստ ,րո կամացդ ասնևմ*զամ* քնչ* 
բայց արի սնցսնէվր յայնկոյս 9 և֊ յուխտս էրթավի 
\ի վսնս իմ*9 զոր շքնէաց հային ի$Րէ ^>1. աո֊էալզՀ^ ոլ^ 
րէքև անցքն յայնկոյս |^ա &՝սնոյ 9 և ղկքքէն և զրրգքն 
9ի հէքո տարսն % | Ն%այց զի նէնդէը կամէր պարսկքն 9 
զկքն Հև զրրդ-քքն և. լ|| ահսն կամսարակսն յայնկոյս 
թողէալյ զի որ 9ի նա սնկցի՝ նա սպսնցէ * Լս. ինչն 
թոդէալ զգօրս իւր 9ի \\*էզտի չոր էր հազար ասյր 9 և. 
զէէՀարսիցե յսնդաստսն վանացն՝ զոր ^արաից գէւղէ% 
կոչեն | և աո-էալչորէրհարէւր այր ընտիր զիւրէաւ 9 
և. չոր էր հարէւր զնորաքն 9 Հև զնացքն էրկղրէամն 9ի 
վսնմն է |^ւ իբրև– էկքն առ. կ\±ադյուցէալխաքն ք իքին 
յէրիվարաչքն 9 և֊ գնային հէտևսսկ 9ի վսնմն ♦ րանզի 
չէր հնար ումէղր էրիվարաւ չնդ. աքն տէղւոքն 9ի վէր 
անցսնէլյւ ^Հ^ոխպէս և. յարևէլից կուսէք ձորոքն 9ի 
ստորոտ զաու 9ի վէրքն մինչև, յէկէղէցքն չիշխևր Հր 
գալ՝ պի Թհ §ըդատ ^ V՛ Ղ*րէԳ"Ը ք"Լ 
սնդ էրիվարաւ. 9 ապա ով֊ Որ * ՜ 

| իբրև– մէրձէցսն 9ի վայրս վսնաչքծ 9 չնդ. ա^ 
«ա^ էկքն պաշամնէայյխ 9 ^ սթրդէչուքն գնա վասն 
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\^ուրէնայ է |\^մրատ րարկացէալ ասէր ♦ \\ր"վ֊ 
հէտէւ պարաիկտ պքնպիաի պիգծտ էտ 9 որ է մայրէաչխ 
արժանի չէր , դ"Կթ ե– կէեաց արժանի յնգմքր էտ « |^լ 
յարձակէալՀի վէրայ %ոցա Հ\արագայ իշխսնիԽ (է|«է 
լունէաց % էհար սրովև. կտրէաց զդլուին ^ուրէնայ է 
Լ\ւ գէրկու իշխսնսն ԳՀարաից կաքսէալգէաատքն ք*էդ 
դձրցթ* 9 և֊ իՊտէւմկր դարձան յէրի վարմն + տթնգի քարտ 
իշխանին «| ալոէնէաց իժագուցէալ էին 9ի բգույն 9ի 
փղթր ամրոցին 9ի 11 ^էէամօրքն 9 այտ էր էտ հարէւր 9 
9է նէյտոյ ^նդակայ V ճւ հԷԷԷալնոցա յէրիվարմն » 
մինչև. իքուց/քն 9է ||՝է4–«ւ/օ^ տ Լ\ւ որթ. *է դարանին 
էքնֆ յնդդէմ* էկքն ♦ և 9է մէք աոմէալ հաքն չորէտ 
հարէւր արմն կոտորէցքն 9 Հւ. իիտէա/կր իքէայ յայլ 
գօրմն գնացքն % աքկթ , որտ յ ամրոց թե %\\թտք»ց 
գէղջն էին , 9Է քփշէրթե 9ի դուրա էյէալ էջքն 9Է վէ^ 
րայ ՝^1| արսից * (լ կտրէալգէրիաէսրանոցա աւէյի տոն 
ղէրկու. հագար և. հինդ հարէւր 9 և հանին 9է |)/ւ^ * 
ձոր $ ^0^ գԵրաչք ն արաից զհէտ մտէալ դո գովն 9 և. 
հասէալյւսքն տէղիճոր կոչի ^Հ^ողոց աղթէւր $ և. դարլ. 
ձսն 9է վէրայ նոցա ձիատարրն % ճւ հարին պարսստալ, 
րզթ և֊ ագէգամրտ հքնդհարէւր և. տասն այր ♦ և. գէՀ, 
րէվարսե աաւին և խաոնէցին յայյյմն $ ճւ էզէն էրևտ 
հագար ձի տ 

ոմս/էտ հէտևւսկէալյէ ձոյւամուստ էղեն 9ի 
Հարսից գօրավն ♦ և գնացքն յսնտաոն 9 և. անկան 9ի 

վէրայ ձիադոգովն 9 է ոկսան կոտոր էլ է |*սկ որ ալ 
ւագն էր 9ի ձիադողմն 9 որոյ \ֆրէլքն 1 կոչէին 9 դար«, 
ձաւ յնդդէւՐ♦ Հւ ոուր հսնէալ ինյն միտքն պատէ^ 
րագմէցալ 9 մինչև, դարձան յնկէյտ նորա % |\ւ իբրև, 
նոտա դարձան1 ||^ւէւ/՝ մէո֊աւ 9 գի հարին նէտիւ 9ի 
ոիրտ նորա • է քժաղէցաւ 9ի նայն ձորն 9 և կոչէցաւ 
անուն ձորդին ւսքնորիկ ||րէմաձոր^ % |^լ յնկէյտն տա^ 
րի*֊ և. նէտիւ յնդդէւՐ դարձան 9 և սպանին գթագումո • 
և. այլյն փաիատակսն էղէալ էկքն ժոգովէցսն 9ի մի 
փտյբ 91 է2էալ ^աշհիքև • 

1 8*է4*«–* 1» 8քէ*»> 3 &քրկո±ո պփնակ» ք|1րր%ր^* "ք֊ 
)*& * պհս է *է աաորե. * 

2 &րկթս* քթաՀա Հ-Հապք # 4 պփ^ոէա* 
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\^ոսրէխ բերեալ ետ գհարեսչր հա քար գահեկսնմն և 
գոսղսոն և գձիմն աասաաքի 9 և ասկ ցիշիոմմն ♦ V* սագիկ 
է տոսրսդ % նա տսաէք • ասսնխՐ տրոցդ 9 բայց 
հսարեսր և ոսթսոսն ՝ հագար փայտ էն աարեալ 9ի 
ՎՀաբջհսյ 9 Հւ չորեթհարեպ» հագար դահեկսնի խոտ 
էն կէրէրալ 9ի դաշտկդ 9 և վաթ-սոսն հագար դահԽ^ 
կոնքի ար գերիր և գեգջերոս և գնապասաակ երկրէս 
որսացեալ էն Հւ կէրէրալ* պիրոյ Հւ ղհացի դթէն թ֊ո^ Տ*յ^* (՚^ք 1»*«7ձ էթին |\"՞Ր՞5 * ^ 1)"^ և 

ոխրաոյ աայս երկոս տարի էի որ յքնէխ կտրեալէքն է 
ևքխրեակր արբքն 9 գախ թ-որլտսն * և– գվեց գա սա^ 

■ովն հարէխ՝ զոր աոձրալ էն % և գյրագստքն մոստմէի 
գոր կէրէրալ էն չորէրրհարեսր դահեկան $ պայդ ա$Ր 
թ֊ալբերեն * Հւ դու, րրիստմնեայ շեր ֆ և. գէս 9է պար, 
սիկս տար % Հլ գատա^եգլ* 

§րտմեցաս կուրկն 9 և֊ ոլկարաց խոսել գերիս ահ, 

*սոսրս է | \ւ ապա արձակեաց իշխաէն աո. նա 9 և. ասէք * 
11^ տրտմիր 9 գի ըստ բո կամացդ աոնէոՐգամ* քնչ* 
բայց արի սնցսնեմխ յ ախ կոյս 9 և֊ յոսխտս երթ֊ավխ 
9ի վսնս իմ* 9 գոր շինեաց հային իմ* է Լ>ւ աուեալգՀ | #ււ^ 
րէին անցքն յախկոյս \իարաեսնոյ , և ղկքքէն և֊ գրրդին 
9ի հե$ւ» տարսն է | \այց գի նենգել կամէր պարսկքն 9 
գէյքխ Հւ գորդքն և. ^|| ահսն կամսարակսն յախկոյս 
քէ֊ոգէրաչյ գի որ 9ի նա սնկցքի նա սպսնցէք է |^– քխրն 
քմ֊ոգեալ գզօբս իւր 9ի \\*էրգտի չսրէտ հագար այր 9 էս 
գէէՀարսիչխ յսնդասսան վսնաչխ՝ գոր \\րսից գեսղն 
կոչեն | էս աո-եալչորերհարեսր այր ընտիր գիսրեաս $ 
էս չորէրրհարեսր էխ որ ախ 9 Հւ գնացքն երկպլեասմն 9ի 
վոնմև է |^ւ իբրև եկքն աո. ^քրագյոսցեալխախ $ իքքքն 
՝յէ՜րիվարաչխ ք և գնայքն հետևակ 9ի վսնմն * րանգի 
չէր հնար ոսմէղր էր ր ի վար աս քնդ ախ տեղսոխ քի վէր 
ոնցսնելա ^^ոխպէքս և յարևելից կոսսկ ձոր ոխ 9ի 
Ստորոտ գառ. 9ի վերքն մինչև յեկեղեցքն չիշխհր ո4֊ 

էէ Թհ §րԳատ և– V՛ (|*քքք"ք ուԷշՒե& ք®ւ 
սնդ երի վար աս 9 ապա ով֊ այլ *էթ *֊ 

իբրև մերձեցան 9ի վայրս վսնայխ 9 քնդ ա^ 
ո.աի^ եկքն պա շան եայ բն 9 և արգելոսքն գնա վամն 

1 ^&շփւս» օրինակս > , 
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\)ուրԼնայ* ԱՀ՞""–* րարկացէալասհքշ (|քՀ֊ 
հետև– պարսիկը ա/ևապիսի պիպիը կր , որ և Տս/րԼաքփ 
ասրժս/սէչկը, գ»Կթ և– 4*^*5 աք մսէփ &դՀք 4# » 1/*– 
յարձակևալ՚ի Հևք այ Գացա 1) արապայ իշիա*Հ*> V֊ 
ըոՏթԼաց, և֊հար սրովև կարևաց զցչուիհա \\ո,(4^աաաայէ 
I– •ծրհ*՛֊ ի&ՏԱԽ Պ"Ո^յ կաիմոսլ^աս^ ֆճգ, 
Ղձ–3թ, և. թտքրաճտ դարձս*– յևքիվաքՏ. V* 
իշիաս/եթ <1| այոճմրաց թագուցէրասլ էքթա ՛ի քքա^Խ ՝ի 
փղթր ամրոցթ, ՝ի \)՝ևէՒոամրքքԽ , ասրը էրրձրըհասրԼ ա ր , 
Գ նէԲՔՀ/ V^ս^ա^"Ս * *■ հհ^ալ%աացա յևրիՀար*, , 
յ\խչև. իջսւցթ ՛ի ^և&ամպթ . \րլ. որը ՝ի փքփափրփաԽխփ 
կիե^դյ^յ-ւկթ., ւ դյկջ֊ստ,֊, ,~յ> րժ* 
հարէւր արմ* կասասրևցքԽ , և. քեփըԼփաՀը իքէ֊ք յաաքքք 
^րմե գնացին է աաախթ , արը յամիսցք/Խ ւ՚Հ-քյք 
Փ • Գ ԳեԷրէ*՛ Գք~ք* ԿՒ-է Գ + 

րայ ^Հարսից . և. կաորևսալգևրիփաարո նոցսա ասա Տա չի ըսԽ 
պևրկու. հագար և. հխագ հպքԼւ ք , է >*ք– > \կր~քք * 
ձոր է | Կակ յօրաաթա <1Հարսից քՀ/ևա մսՀաաաք գփփգ-իփ , Հր 
հասե-ալյաիա սաէրգի* որ կոչի <| ***ԷՀ աաքրԼար , Հր աք ոպա 
ձսհա ՛ի վիրայ նոցաո ձիաթոաաարք* *, Հր հթփքիխ սրարաասցթթ 
ր<տ Լ "քհ."1^ * I– Փ, 
րիվարաճա սաաաիէև և. իասաՏաԼցքիա յսԱքմն , Հր Կփ/Տ/էա Լքմաը 
հազար 1ի . 

|^"4 աէմաա/Տկր հևաևամկէրալր ձաարաաամհաա ասը Լգէ/փփ ՚Լ 
ԳՀարսից պսրաքա. և. գնացի* յաաՏնսաասսն , Հր օԼկամէա ի 
ՀԷՍ"Ս ^էաքյ^.& • ^ "ՏրաոԱա կսափփքՏա/ * է»սկ փար աս 
*֊«•& հր *ի ձիագող*. , սրոց \\րԼ»ա 1 կ~4քէ* , ցաք, 
ձաա. ըԽփէՓքՏքմ՝. է սաթար հրԶմաաաաք ^ր միփփքիփ աքասԹ 
րոագՏրցաւ. , մՀաչէս գփսրձաաԽ քեակԼըը ՛Սարաս ա \ք խքՏ, 
Հփաաթա ղարձաա4ր* |)ք4^* Տաս.փափա , գի ՜րսքքիփ Հէաքք ՚ֆ 
"Ւէա նաարաս . Հւ քմաաացէացաաաա * ի հացի* Յսքէա, ի ֆց/ացաա 

"տՒրհկ \\էՏ*մաՏ~ր^* 
րխ– էէ-Սրասիւ. /ԽաքղՏթՏ դփաաքձփՏփթԼ սս^խաափցփփւ ահա . 

Լց1փՎ1փՓ,մոքս0ր*փ ի մի 

"V 

*ՒՀ*է 

է 
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\ճսկ ոմն/վր ելեալալնա ցին որսաց պատ*, 

ճաաւսնզր երկերեւր և յիսուն այր ւ կ^բրև տեսին՝ ղի 
յսնհոգս կքն իքեալ պարսիկին 9 գողաբար յարձա*, 
կեցսն 9ի վերայ 9 և ոչյղր կարաց յերիաքալն ելան ել* 
պյլՀԷ 2"*~ր9 եկեալյ ճւ 9է սեալսն անդր սպսնին հինդ 
հարեւր էւսաւթ այր ♦ ևաէսան որ սնդ ժոալոաքեալսպա*, 
նքան $ կոչեցաւ սնոան տեղւոյն ||%ոպովս տ 

մինլ այս այսպէքս գորՏ՜եցաւ ք || մբատ ճւ էշ*, 
էոմմն <1| ալոանեաց թագեսն 9է ձոր ուր էտ ա |^ւ 
Ո֊պրեցին ղուէն 9է \\*եալտի 9 թէք փութացէտ գալ 9է 
վերա գոցա ♦ և քավրեսավր աաւ֊պրեցքն արս հարեւլա 9 
գրդաւել ալզօրմն ՕՀարսից ւ Օ որ տեսեալ ղօրացն 9 
գրոհ տուեալ ալհետճ մի մի հասսնեքքն $ Հ^բրէւ ե՜կ Էն 
ղսրՓ» աո. \^մբատ 9 ասեն ♦ ՀՀ ուտ ղձեդ 9ի բլուրն 9 ղի 
տե՜ղին աք ող էք պատերաղմի ♦ էւ անձնապահ լիր 9 մինև 
չև մե՜ր ղօլն հասանք է |^ւ նոցա 9է բլուրն ելեալ9 ճւ 
ղօրացն ^Հարսից բա ալմասցեալ 9է վերայց \^*էբատսց ճւ 
1| արաղչսյ 9 և. նոցա կրէլնեալ ծ՛ունր այ 9 յ օղն ութ ի 
կոչելովդ վռրբ \յ արապէրսն * ԼլԷշեա 9 ասեն 9 ալերաքս*, 
տիս մե՜ր ♦ ճւ որպկս 9ի հէրոուստ օգնէրցէրր 9 9ի մօտոյս 
մի վերք սնար 9է աէէքնք % էր հաս 9է թիկունս օգնա*. 
կա*ն ութին այ % 

փողոց տուեալ9ի աքերայ բլելն 9 մխա տալ յաքլ 
թևն. և || արաալայ յահեաէլն 9 և֊ սկսսն ար էրա մի 
թաթաւէրլիվրե՜ ակր էւ երիաքտրր իւրե՜սնց է մաս*. 
Տ՜աւ սուրն 9է ձեաւքան \^մբաաաաց 9 էւ ոլկարաց համնէրլ♦ 
տասն ղի մած՜եաւ արիւմն ընդ սուլն էւ ընդ ձեաանա*. 
տե՜ղին 9 և կոտորեցաւ % իբրև տեսքն պարսիկին% 
եթկ ոշ կարաց առնուլ այլ սուր 9 ձայն տուեալ ա*. 
սէքքն ցմիմեսնս ♦ ֆութասքիր 9 ալի աէաՏ՜եալ էք ձեաւն 
տաքին 9 ճւ կապեաց փքա աՏն էլր 9 և- սուրն 9ի ձեաւքն 
կոտորեալ կ % պատեցին ալնա բաղուաքր ♦ էւ իբրև, 
գաիաացտ չոր 9 որ 9Է 7էեալթիլն ճարճատ է 9 պյնպէս ճար*, 
ճատէքքն 9ի վեր այ գլիաոն || մբատ այ ղե%ր * \ճսկ 
բարձր ձսցնիւ աս հր ♦ 1| այտաքութ^գ ձէրրաց 9 ղի ոլ 
կարացէր հերձուլղդլուքս իաՐ% Օ ասյսասաց9ղի յիշե*. 
լիր լիցի բաէն % |\ա^յ իբրև գիտսոյ եթկ կարի սասսՀ, 
կացամն 9ի վհրայ նորա 9 ձաքն բարձեալ ասսէք ♦ |)՞*–/* էրս 
բաալուկ տաք 9 ճւ աէուրճ հյօր ընդգկմՒ թշնամեաց 9 
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գաւապսեն իմոյ Տերութ-եսենս $ իշխսեն 0|ալունեաց ♦ 
յաուաջ֊ աեատիր որպէքս Հլաի ար&ուի 9 զի սենգեալթ և 
բ աւէքՀթ պատեցին զիս տ |^ւ նորա թ-ոզեալ զա հեր ակ 
թ՜ևն յորդթ» ի*~ր 1| ահսեն ք որ ահանոփիսէե շի֊ 
նեաց $ և քքէզ>ե ^բախսբար որպէքս զարծ՜ուի* կանչեալ 
գի մեր ար 9ի փերայ * ()ք և– 9ի գոզման հարեալաւՐ երի֊ 
փարա էքե ք և֊ հաս էր ալ 9է թիկունս \ \ մբատայ 9 և. բա֊ 
խէրալ զաոէքէէն 9ի փէ՜րայ պարսկքեե թ֊իկսեէեն 9 էս անդեքս 
եհսեն ըեգ ոփն երիվարին # և այլ ոլ մամսենեաց հա֊ 
նէրլ զւոկգն տ Օ որ եաղր ար ար էրա էյ ասէքր ♦ |^/3* 
չափ էրա զչոէքգգ թ-կր .թանի* կսեն գյուն 1ք # լ/ք ղր սուտ 
ասէք թ֊կ էրրէտ գիրկ Ն 9 և խաբեք գթեգ • |^ւ սենդեքն 
մեաւաւ * 

| \սկ մբատայ եէեալ յեզբ պատերազմին 9 և. Տախ 
Տեո֊ամբ պրկեաց պարսիկ մի 9 և. էրա զեն ուլ 9ի փերայ 
Տեո֊իամն և որոխ 9 զի իքցէք $էրրտՐ արիւմն և (Յ֊ուլա֊ 
ցուսցէք զրռնատեդե * փոխ էրա լայլ սուր 9 էլ ելեալ 
յերրիվարն • էւ իբրև, հէր&՜աւ 9 էր տ էրս զի հազար այր 
պատեցին փքա կրկին 9 էւ 9ի մէքք աոձրալ զՀքինդհա֊ 
րեւրսն տ Լ\ւ իբրև– գիտացին՝ եթ֊կ կաց էր ալ էրն երի֊ 
վարվեն ք կհար պարսիկ մի էւ է/եկէքց » և. զերիվաին ա֊ 
աւեալ մէստոյց || արազայ իշխսեն էէն % էւ ասէք ♦ | \ք էւ 
հեծ՜իր իշխսեն ^|ալունեաց %1 \սկնորա փոխէրալ զոտմն9 
նստաւ 9ի վեր այ նորա • զոր տե՜ս էր ալ զօր աչքն* զարմսզ, 
ցան ♦ էւ այսպէքս արար էր ալ 9ի $եէքք ահաւոր պատե֊ 
րազչէթն փոխեցին գերիվարս իւրեսենց * փ որչասփ էւ 
զօրչեն բազմանային 9 նորա յսենհոգս լինեին 9ի մէքի 
նոցա ♦ զի սչխչափ կուտեց սեն 9ի փէրրայ 9 որ էւ տէրղի 
$գտսենէքքքև* որ յերզր ելսենէքիե է 

|^ւ իբրև սկսսեն ոմավր էրրկ մտե՜լ9ի զօր ափն ||^ւ/լ 
բատայ ք ըստ տեսչոսթերն այ տեսին զմէրւս || մբասե 
զի գայր 9 որ էքր իշխսեն աշտենից ♦ ճւ ա *Կ *յԼ ա֊ 
համն կամսարակամն գորգվեն ||մբատայ 9 և վեցհազար 
այր ըեգ նաեա $ Օ որ տէրսերալ\ | արագ իշխսեն քեն 9 ա֊ 
ղաղակեաց և ասէք ♦ <^%աքորդի || ահսեն 9 ուր էքիյե որ 
ոլ վաւլեկիր յօգնութիւն է | Կակ || ահսեն Տախ բարլ, 
Տ էրա էյ ասէքր հսենդերրՏ արտասոլզր ♦ \\տ/ Աքխ տաո֊ա֊ 
պէրալ հայրն իմ* Տ՜երունի 9 եթ֊էք փոխեցաւ աո. տէքր 
9ի հսենգիսա է ||յեբատայ րուեաէյ ասէքր ♦ ||օւ^1 
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\^աբապևտն ինձ 9Է թ֊էկաՏա Հասևալիր , և ևս 9է ձէ^ 
4այաց ամնսրինաց »Որս–յմնիի * ^\սկնորա գոՀացևալպայ 9 
և 9Է գէմէ Հարևալ կտրևցին փողոց , ամնցէն 9է նէրչտս • 
Հլ պարղևցէՆ ղմէ թ՜ևն նա 9 և ղմէա֊լքն էշխսՈխ Հ^աշ^, 
սմքնէց \^միատ ♦ և յիտևամնս աաա֊ևալ ղսլատևրաղՁՃ 9 
ոկսան կոտորևլզպատևրագմագլուփսմն % |^լ փէրասթ 
շրֆէաէք պմևայս թ-ևն || ահասՍայ բոլորևալր4է մկֆ ա^ 
աձրալղղջրմս *1| արսէց 9 կոաորևցին մինչև յևրևկոքն • 

| էբրև 9է մհւ-տս ևղև արևն 9 մնացին 9է 
"էց չորէտարե-ւ-ր այր , որ* յ/ևդ մէՀոցն ևլէալփախևսծ, չ 
և չշանղէ Տնացևաէթ Հրին ևրիաէսլտ նոցա 9 ևրիձ-ևաք։ 
մտէն 9է ձոր մէ 9 և (Յ֊ագևամն *մնքևցին քսսյմ աոձրաք; * 
մինչև 9է մերւսա աայուբ Հասարակն % որ ևկևաթ 
րաին գտին 9 և քո*֊րչյամնևալքէ փևրասյ նոցաս ղարթ-ու*, 
ցին ք և առձրալտարւմն ղնոսա 9Է • և կոչևցաքս . - 
սաևղիե ասքն ^ճմբրաձոր է |*սկ ||ւքաւա Հրաաքպյևաց րիէ՛ 
աէէակունմև կուտևլ 9Է փէրայ էրևրաց 9է բլոէ-ին 
փասն 1| արա պաչ կոտորած՜ին9 կոչևցաւ. աևղին 
1| արազաբլուր * է |^է էնթևամկր ևկևալ էքաւամեևցսճթ 
դ վանար գևսՀև, քոր Կ44*»* ^ 
մտին 9է դձրւպն 9 /մաղ» առաք ևղհն նոցա պարաաձաքէանճ^յ 
և ևրգս աաա-ևալ բազուօՐ ^Տյլ էրաց% աէոաքիին տ | 
յևտոք 9է ՀոտևլէէԷա կամեին և յորաէեևլյ շիր Հսքեյ 
ասիին ♦ ՚Հ 

\| ևրամն ղ֊ազս/էտ ալմարմինս գէակամնցն ամրափաաքըլ ՚^՛ 
և ղփրացամնէ (|ւրւ^կևրևաէյ ոա֊աայաւ. որաղիաա ւ– 
աղումիս Հպարտ ևղև Հ>ան ղասձրսծ % ^ 
շաաակևր իր 9 պասյքՅ֊ևաց ♦ և արք » վ> ասեղի րյ»՝՚»էյ՛.^; 
տէքնճ չաքեասյ առ. ինջն9 9Է սոաէայ մևաւսսւ. • 
^ ագաՀր ի էն 9 նսաամն և ս*յլ »ձ կարացին աքևրա^ 
նալ* մկուճգլ ք համեղի շատ կրևցքխ 9Է հ՜ա կահա9 սպին մա*, 

շէց"&* ■:* ՝ հՀհ*;։ 
() աչս աաՐ ասացիե 9 և 9Է դիպ իր փասն իրանին.*՝.յ 

որ և*կոչևցաա- ասեաՅտ գևղքն ^ էրակամնէր է ։\– - 
1**4 է“*/»*&4 ^ 11'4-ք»/՛ •"արսէև՝ 

լյա էքէրացև , և. ե-տ ՛Սորա գյմևձս և. էրրէվարա և. յէՏ».>,տ|. 
• /՜*՚ճ 

■ 
զԼրկոայէ պ քևակա է»«յ«»\ր»լ » . Հ^ք՛ ^ 

՝Հ 
է 

2 ՚հ յէոէ֊ւ/՝ ևեթ օրէ՚Խակէ Վււ^է*)՛^ * 
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Հ՜ 

Հ։ 
քք ՚» V ՚ 

ձ. յդհաց Հևաս* 9ի պարսիկս է թտԼա/կթ էրլհաըթ 
9ի ակրաաՏսակսէե տուՀմե 9 չ/ն Տ՜այս րազոսմն մատուցին 
ադյ 9ի 1պբ \յ արապհսէն % և. չքսՏ՜սսթյք գար&սԽ 9ի տունս 

իսրհսԽց է 
,՝ |^է, 9է սոքս ասուրս վաիՈձմսնրցաս էրրսՈէևլքքս ||աճ^ 

1 փսճէէաս » և. կաք աս– այլհարմև 9է Հ^աքրարլուրե տ |^է. 
Աա ահս&այ պէրպիսկոպոսոէնմս մամիկՀսերսից Լ 
^Հէ^աքանէրաց և քՀ^աշա^յք 1ս1րկե 9Է վչմեմս 
կաք ♦ էս ձէրոնագրէրցին հայր փմսայքե դ^քպիփ^մե # ոք 
9ի* $Հ*անայ դաշաէխ հր հկէրալ յսնապաա % էս ք էեա^ 
կէոսլ 9ի փս/րմե հկհդէրցսոքս լ ||ա էր կաց .քսաներորդ, 
երկրորդ. ^պէյևէ ^ահփսճնոսի ♦ և. կացէրալ9ի վս/Աակալ 
նույ&Խ ամս րյսսԽ 9 էս գնաց 9ի ժողոֆլ գոլւ արար 
րակք յինն էս 9ի աամև ամի թ-ագասորոսթ-և իսրոյ *» 
էս նզսվէրցքէե գամ* հէրրէրաիկոսսւնս♦ էս եպիսկոպոսն 

հալահրակսն Աէևհր յհրկիյէե Լ^անաց 31 

ր^՛ 
ք ^ԼՈՒ1« ԶՈՐՐՈՈՒՊՍևՏճեՆՒՆ 

է**^ Գ՚ՂՀյ* ^ էթապաձք*՝ "է Գ 

|՝ԱրձԵԱԼ^Լլօք աո֊ստքրաց կսոսրով֊9ի վեր աք 
ապստամբ տանն մամիկմսէրեից , ղՀՀիդրան զօրապետև 
մէրՏՀ րսէսՆ հաղարաս % | ճբրէս հկքքև յ\*քղս*հունիս ֆ կո֊ 
չեաց գ^մբատ աո. թզէե ♦ իսկ նա յղևաց ղրրդվէե է*֊ր 

ահս/և կամսարակսԽ $ տհսաեէրլթ-հ քք^ձ 9 
|^Լ գնաց իա/ացաս ղէրմե 9 արձակէրաց պատասխա^ 
%ի աո. հայրե էս ասկ ♦ |)ա բադում* անդամ* բարիս 
ի/ո սաս/նայ 9 էս բադում* ս/նդամ* չ**րի** ♦ &ԱԱՁ ի*եդրհ 
վԱշխաըռ Ա\լ.շէ–ղայ Էշիս/սԷքև և. զյթ* հօրն (| ահս/ևայ, 
4 1| ախթ-ս/նգ այ և. գօրդք/նճ պոր սպաճք/հ ՝Է պսՀ. 

1 պ^Տեակթ ք«ա1էր"ք<ր * 3 Օ^քաէ վաքքփ աձմէաբաե էրն 
^ քևԽաաաաԹԱ-աԹ աաաԹէաաաա էւաԼա^^սա «ա ճ ❁աա❁ա❁է^ա❁աաաաաա * • ււ^ւ 1" ւ1» #1՛ տ■յ" ■■ * ւ 

Իրս* 
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աէրրապժթն \| արապայ * < ա թձք ոչ֊ , գամ՝ *ի աէ֊ 

ղին ք ասեք ուր հաւատբ ձեր էն ♦ դախ բրեմ և աւե^ 
քեմ9 և կրակատուն աոնէրաՐ զեկեղերիս Օրր 9 և. ըզ֊ 
ձեզ֊ 9ի. դուոն արբուն է խաղարուրանեմ է զայս 
աթաէք 9 և. ք&տև ընդ աշտեամնս կամի գալ9 ի վեր այ • 

.այլ֊ էրս գնամ* զ^ետ նորա ♦ և դու. ժողովեա գալօրս 
մեր ֆ և գնա 9ի սուրբ \| արապեսն 9 աղաչեա գկրօնա֊ 
ա֊որմV աղօթ֊ս առն էր/ է (էր 9է ար է 

\ճ**կ IIմրա տայ քուեալ պայս » աո֊եալ գթուղթն՝ 
գնար աո֊աքի <•րբոյ \| արապետին • տարա ծ՜եար ըդ֊ 
Օրումս աո֊աքի որբոյ սեղսԽոխ 9 սկսաւ /ա/ և ասե՜ք ♦ 
Օ արթիր ս9ր $ և. զարթ-ո գրօրութքս բո ♦ տե՜ս սար 9 

ատ լո֊եր ար 9 և֊ մի դադարեր •բանգի կարի խրոխաա^ 
ցաւ թ-շնամին 9է •քերոց մեր $ այլ կավի բո եղիրին ♦ 
բայց սակայն աղա չեմի 9 յիշեա պքւմմն մեր% որ 9է վե^ 
րայ բո վամն ուխտին սրբութձր մերոյ 9 որով֊ փաո֊ա^ 
ւորեսցի սնան բո *Ծբ % |^«– գասյս ասարեալ9 ետ բե^ 
րել երկոաասան քժուր 9 և դնեք աոյսքի բեմին մինչև, 
պա տարադ մա տուր անեին ♦ և ապա աո֊եալ ասէք « 
»«ր. հաւատավի յի բեղ $ քվ՜ե ե֊ այս սուրբս եղիրին 
խմոր այլ սուսերաց 9 և հրամսնաւ բով֊ յաղթ֊ես^ 
ցուբ նորա է ւ\՚ւ ար $ նեղերպբ ձս/նձրարպր 9է կոաո֊ 
րեքոյ անդամ գսնօրենմն ♦ նեղերան և որբ դսուսերս 
մեր 9է ժանկոյ և յարեսնրն սրբերին ♦ ա/լ յուսաաքբ 
քմ֊ե որպես արարերդ 9 և առնես տ 

• եքեալգնար ժողովել զղօրսն 9 իմն հազար իմն֊ 
հարեւր և բարլասուն այր • և երթ֊եալ եի *Է 
տեւմնս ք 9ի գեւվն% որ ^իրեհն 2 կոչեն 9 9է քրաո֊աա 
վայրմն % |^ւ ^է դրամն եկեալի մնընկեցն քաոսներ ♦ 
և աո֊ստեար աո֊ || միաա 9 և ասե ♦ եկ աո֊ էս 9 ՝ 
և մի երկնչիր 9 և աո֊ ,յինէՀն դամնձս և մեեուքժէս , և 
եղիր պսակ 9է գլուխ բո 9 և արարիր զբեղ մարզպան 
^ԱԱոր ք մէ*ոքն լոկ գոսկերմն \\*ուշեղայ և ^1| ահս/նայ 
տուր րիսւ \ճսկնրրա կալեալպպաադամաւորւն 9 հրա֊ 
րոյր շամփուր մի երկաթ-ի 9 և եդ պսակ չոէ^ գճա֊ 
կա տոֆա 9 և ասե ♦ տես անեմ՝ խ֊ե վասն բո զինչ֊ 
պար դևս դպյրե ինձ 9 որ ես բեղ պսակ եղի % |^*– 

1 ՀձերԷս^քքփնակս * 2 $երխ§ օրինակս » 

. ^ 
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հրամայեաց աՏւէրլպաւՐ արմն՝ որ րնդ նմաքև էքքէա 
կերա էյ և կարէրաց ղց-լուի/ռ նարա մինչև ցվեց ժամ՝ ոհ. 
լյրւ֊րե . և կոչէցաւ. տեղին ախ ոգյ>լց գձրրեղմն/ն9 
ար հ 1) ՝ոկկա5ա 1 ր ; 
Ի4 \)մբատայ ելեալ ՝ի վերայ լերթն , որ 

մասվայրս 9 ասեն . բսնակերցաւ. հսնգէպ ՀՀԷգրսնայ * 
|^ւ էբքհ՜ ^ք^4է/ երղև ք || ահտմե կամսարակսն որ^ 
գքն ||միատայ յարուցե-ալկտրերաց ղգլոէ֊քս որդյևոյն 
§էգր“ճ**Ս և– ԺբԽ էշխանայ^ , պէ է(քն ՝է միում՝խո֊ 
րսնէ ♦ ճւ աոձրալ դգլուվս նոցա 9 երկս աո֊ հայլն էւ֊ր 9 
և գարձերալ երելն 9է նոքե տերդէն . և. գեացերալ գաղ֊ 
ցոութբ ^ ԷէՈաւտ ընդ– ստորոտ խորսնէն աոև Հ^իգրտմե է 
\*սկ նորա տեր սեր ալ գսուոերլն մերրկ 9է ձէրո֊քքե նորա 9 
ւ»ձ ԷշԽ^աց **–*եէթ ձաքև տալ. կար&երաց թ-է պէարա^ 
սքն կամի գողանալէ \*սկ \| ահսնայ յսնկար&ակի 
աոե-ալբարձ մի > աճապարՆաց և. նգերաց ՝է վէրայ 
բէրրամեոյ նորա 9 և. հարաւ. 9է վէրայ նորա . և. մտերալ 
յհրւ-ս այլ Տ-ատւայքն է| ահոնայ կտրերաց ղգլուվս նո֊ 
բա 9 և. ժողովէալ գէարասին ճւ պսլատուակսն ակունսն 
ճւ պըետիր սուոերրտն $ երլ գնաց * |;Ա. քմնգացերալ պօ^ 
րացե Հ^պյոց 9 մերձ– գոհութր այ մատուցամսէքն • ճւ 
ապաշաւերցքն 9 պէ զգևրերպմամնս էշէս/եաչքն աւձ-րևցէե % 

քսրքր 1| ա համն այ լցէալ է մաստութ֊բ 9 աոձրալ երլ 
կէրրերւր կաշէայ ասպար 9 ճւ արկ զհարերւր քորերզրլ ա֊ 
մերհերզթ 9 երրկաթ֊ միյայո կոյս ասպարին 9 և. երրկաթ– 
մէ յայն . ճւ գնաց մերրձ 9է բամնաելն Հպմնքհւ որ փո^ 
խամն ակ էր ՀՀիգրսնայ 9 ճւ ունէր լնգ ձերո֊ամբ իւրովԼ 
սւ֊թ– հագար այր 9 ճւ բս&ակերալ էր մերրձ 9ի .րարա^ 
գրաւիԱ որ հացի հսԽդկպ Հար<Տայ լերթն1՝* և կր 
սա պաաակաց յայլոց բաեակաչքև . արգ աո~երալ\1 աԽ 
հտմնպյ զհարերւր ամերհի քոբիմե 9 ճւ տարաւ. վնոսա 
յեպր բս/նակէև * ճւ 9է տատն էորէտն տսյր տֆ% սր գհերա 
երթ-ւոյր է իբրև խթեցթ յ^որխճէ սրաէև արկին 
է բանակս 9 ճւ քէտերաէթ. ղհերտ Ատեր ալ ցփող պա տեր^ 
բազման հքնչէցուցքն 9 ճւ աո. ձերոն ոկասև կոտորե՜լ, և 

1 &1*քփս օրք&ակս ը՝»^ք«ւձււ է փ«»ւլյյէ«»1 է 
* Գերքխ օրինակս Սէրէձ>4«յք ք • 4 Ծկք» օրինակ* օէ կձսքկպ 
3 &պփ*ակի միու-էՐ քաղչք•**++ • |էքՏ**»^"•ք * 

յալրոլյք • և. *Է միէ-ս էհյլ 
7 



$6 ւրարւ>*ոՆէ*,ւ> 
կս/եչՆալ զարհաւրՆցս/ե մպրհՆցսճտ 9 և աղմկևցան 
յ*քմ • և. քոբէսքև Ա*"Է ասպարացե 9 ճև 
&Գ Ո2Ըա^> "•ղյկԼ-Ա և– &Գ փ՞Դ^Ի քՓ^էէ ի՛ր*»*–֊ 
ցևաէյ յամ՝ կո քլմստեց լոկ արշաւ֊կէն 9է բս/նակքե տ |^ւ. 
քօք^Տր կար ծ՝ կին Նթ֊կ հՆՆՆալկ 9 ճև ձախ սուօտՆրացև 
9ի կսաորևչո^ե կ , իպոէտս&չիւր ղթ Աէկ վայ ՚ՀչկԷն 9 ոլ 

զհՆաս ս/եձս/եց ♦ ^լամեպէ ն*ր *պատևրազմկր 
ըե*է նտտէտա % 

էՆ*^ Ք^Ղէ •հ/Լ1Րէ& "Լ հաք^1^ սՏփցսէևէրլ^է քէ 
կք մոէ֊թհտ 9 և տԱրր հօրթե լակ սաաակՆլոՎ^ նՆղխքքե 9 ճև 
պյւարագՀուփձւ (ճւաւ. չկարացին յէշէլ, պէ յիմարե-ցղյց 
ղեոսա ն§ր 9 ապա թ֊ոպՆալ ղկարասքքե՝ դկէՐ փախ ասի 
9է լ>արազլըւփ*ե արարքն « և սկսաե 9է փոքր հոսՆլա* 
հասոր տքէմստէխքէետէ բարձրուՅր < |^է ոչյդր կարաց գԷ~ 
տէրլղիրմե 9 մինչև. պակասՆցաւ.աղաղակին 9 և. 
ապա զէտացքն ղօչտե Հ^այոց՝ (3-կ լքեկղչՌրցան պար^ 

սէկրե ♦ դարձան ինլևս/ել 9է րստեակՆատլ9 ճև պկարա^ 
սքքե ճւ տաէստԼւձն ժողսվՆցքն և տլՆրիփսլմե ճև զուպասե 9 
և. արձակևցքքե 9է գա ւ. առն *1Հալունևաց • ^^է֊ըևդ 
ձի և ըեդ– 9որՒ Ն. Ը**Գ ույէք* (0**Գ դաաւ. սւ֊թ֊ և. 
աասե հազար 9 որ Նա&կկր տխրե՜ս ս գա^աօ֊ին « ք\րդ~ 

էբրև. աս սո օտ եղև. 9 սկսան քմետէիր ադ֊եՆլ Հ^իդրա^ 
նստյ ևւ արդյ֊ոյ նորա « ճև «լ դտքճտ է Հ^սրս ղհէա փա^ 
խըսակիցն մաէրալ իքետէրկքաե 9 ճև հտտտխցՆալ աՆսքքև 
պեատա զահավիժՆաչս % |\^ա միաբան Նալար արքքե իլ^ 
րևանց իշխան ի հլխոռլ աէ. ճև րարկտո-քՅբ ԱքՆալֆ 
ուաղտՐ կարզՆցինէ 

\*սկ \\մբատ ահսճտ կողՏտապահ կ(*՝քձապէալ 9է 
քփշէրրք&չրրկթհագարտա֊» ճւ էրրկու. հազար9ի դարսն ի 
կացու.ցէրալ ըեդ Նրկտո֊տտ դձրհրէ թտե է^քէ^1^Րսն 
աւաղչՐ կարտլևաց 9 և Նա հաֆ /3-ճւՏր || արապայփշխա֊ 
նթտ պալոճէևաց. ղի աքեչափ հղօր Հրք ար մարգատխ 
փթմե պմքքմե աքլսչլ կրհեկր* դահՆակքմձՏա աայԱ 
իշխանին Հ^աշաէնից ք ճև թե^Խ թ-ողու֊ էպա թ֊իՀեա^ 
պահտ^\արապաք 1*րդթտ դ\\ահամեէ Հ 

էէու-մէԱրՆցաե ըեդյէկտՐ միէՈրամեց 9 և. Նկքճտ աո. էա. 
•Որստես \\ճիհրխոսրով1ւ. \^միատ 9 և սկամե հաըկս&պձ 

ք 1 Գ^(փս օրէնակս «յյԼար»ք«ք|4» * 
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ղյլոր խ, իբևրաց * |/«– դիմէրաց պոքքև ՂՀարսէց ՝է վէ֊ 
րայ || մբաաայ էրբե– զմե-ղու է և. սկսաւ. պակասէրլ |||ըՀ 
բատ , ^քանղի այլւ հ-ե-րացէրաէէքր • &աքև բարձէրալյ «Հ, 
"Կ– 0 V Լ»\Լ ահս/և աք դև ակ, հասիր * |^ւ նորա 
Տայն արկևալինբ %Հարապէրէմն ֆ ասկր ♦ . ժաէՐք 
ով^\\*կր***իչ*^Հթի \\արապևա– ԼՀովաննկս ♦ օւ^ր ^ւՐ 
աոսրբ կրմնասորաին աղօթիև տ |^ւ մտևալ յտսագՏՃ ք 
ցրոսևաց գժողովևալմն քի վէ՝րայ հօրև իսրոյ » 4– Սհ»«Հ1 
թատայ ոգի աոսևալյ աևէրալ գաոսին և ևհար գոսմն ֆ 
և (ևիկևախաամն 9ի վայր ինկկց ք^վԸ^փ3 ասա գի նոչյա » 
4֊ սոսի 9ի վէրայ ևդևալփաիւստակսն արարին $ մին, 
չև 9ի դարսէնսն * | *սկ դարաևա կաոլին յարոսցևալյ 9է 
մէք սասին վևոսա ♦ 4. բագմաց կորոսստ ևղէս աքն օին ^ 
4. շսրևրլ հագար գչսսի* համարով րևկևցին ինդյյթսին ֆ 
որ կոչևցաս Հ^աքնըևկկց * |հլ ժամսնևաց նոցա ևրև^ 
կոյ | էս գօրին ^Հարսից փախստական ևգևալ իքին 9ի 
Հէյ աշաևանս ոսթ– հագար այր♦ էս անդ հսնդկս արա^ 
քևալ գօրաին ֆ էս կոչևցաս անուն տևղսոքն այնօրիկ 
Հպսէնդիսևա/կթ • էս խաբսնպ» կամկիքն գնալ յ\^գա^ 
հունիս տ 

\ճԱկ ^յխաոայ էմացևալ էրթկ պ5ւաչյէն , յաբու֊ 
ցևալ մէոին զհէրա նոցա ք էս 9ի վագիւն հասին է |^է 
իբրև– բսնակևցսն սոս իրևրգր ք խորհևցսն սպ>ա գնալ 
1ի վևլաայ ^Հարսիին ք էս կագմևցսն աո֊ ևրիկոսԱն * |^<– 
գևւս սպլա յայս կին , ևկին հասին գօրթ յ^յգահսս^ 
%ևաց իբր ևրէտ հագար ♦ էս տևսիև գօրին ^այոց* գի 
խաոնևցան 9ի պարսիկս գօրին | \^ա հոսնևաց $ լթան 
և. յևրկիր կորևսնևցսն ♦ էս հնարս իմացևալյ ինդ 
\\՝՝արկուշ * փաք* ՝է վայր ՀնայքԽ յէրպջ \\րաձ–ս/ևոյ, 
և– սնդ բաէնակէցան ւ | Աէկ պարսիկին յարոսցևալյսլ 
հևա մևվէն նոցա $ էս աասևալդևտոյն՝ նևգկին վևոսա % 
1^1 յ^մբաաայ գամ՝ գյոյմն իսր յաՏր արարևալյ 
սկ ♦ \\*վԼ Հոր 1 գիտևմ՝ զմարդասիրոսթ֊ի յ*ո սոս մևւլ 

*դինքոսց » էս այժմ՝ աևս գմևգ ֆ գի աստի թ֊շնա^ 
ն ք էս՝ ամևաի գնան » էս արդ հայևաց 9ի մևգյ ևթ֊կ 

ա\բրդ թշնամիր նէրղեն գմևգ% |^ւ էխյլևալ գսէնՏինս 
իպ^ևսնց 9 դիմևցին 9ի վէր^քք ^Հարսիին է Լս. ևրէսև^ 

ւ ւԽ՚րհ-ա պփնակօ ^ քյտ*ր«րհ 
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| յաւ %ոցա 9ի պատերագմին սայր մի ահեալև֊ լուսաւոր ք 
I և. հկրնորա լայյս փայլատակեր է () էյ տեսեալՀ| ալ 
րհ%այՔաջք. 9 և դիտացեալթ֊ե (| արապեսն ե է խթխ 
| դացեալ յարձակեցաւ 9է վեր այ նոցա ♦ և կտրեալ 
\ գղջրմե երեթ հագար 9 և. եդեալ աո֊աքքա և տար ալ. ամե^ 
ցոյց թեդ ^ստալմես 9 և պատեալ ^յ/յ վեոսա մթեչև. 
համեդեպ եկեալեցւոքե 9 որթ. կամեին ելաեել 9է 
տեղին 9 և. գէյրմեաւորմն սպսնսնեէէ |է«»^ր զօր ու.թ-իւն 
տմե արդելաքեոսա 9 և ոչ կարեթե ամեցամեել րեդ ձորս 9 
յետս ալդեսնի դիպելով* զոր սովորեցան Լ ^եաս անկ Ն 
կոչե՜լ տե՜ղոքս > 

\ճսկ գօրթե ե՜կեալ հաս թե յամետաոն 9 որ հանդեպ 
աիամեաաքե հայէ ♦ ե. ամեդ թ-ագձրաե է | *սկ || ահս/եայ 
աճապարեալ գնաց ամեդ 9 ճւ սա–ր 9է աքերայ երդեր ալ 
կոտորեր աքեոսա • և. ոչյՏԱաց յիշատակ ամեդաաՐ9 և կալ, 
չեցաւ. տե՜ղին այե% ||^ա^«ւ աաւիթ– է | VI. խիստ վաստակ 
կե՜ցաւ. քիատ յաւուրե յայեմիկ « բայց 9թ (Յ֊իկունս 
ե՜հաս նմա \ \ արա ալ էշխ ամմե ^1| ալունեաց 9 եւ աաւաքի 
երդերալ ալգորմե դետավեմ՜ ասՀեեթե 9 մթեչև. ե՜կթե 9է 
տե՜ղին9 զոր այժմ՝ \^ու֊րայ 9 կոչեն $ |^լ որթ 9Է փա^ 
խուսամե երթ֊ասյթե 9 կաց թե երիվարթե նոցա ♦ և. 
լունեաց իշիաս/մե բաալուօՐ ալորսր ղհետ ա1տեալ9 կոտոս 
րեթե է |^ւ իբրև ամեդ եկթե 9 ասե 1| արադ ցպար^ 
սիկմե փ I)Հի սպաո-եցաթ 9 փախիր որ մէղթ կոտորեմխ % 
|^ւ նոթա ասեն Փ \Հորեստ ա/եթ և. ա/եաւպթ է | VI. կոչե^ 
յալ ամեոան տեալէոյե \|«ւյա^ ♦ և. 9է նալքե տեղլյաթն սկը֊ 
սաւ. մի մի անել աքեոսա 9 ճւ գթլփաատն կտրեաց * և. 
եթե համարովլ հագար վեցհարեւր և. ութ–սուն է | *սկ 
պյլթ մաեալթ 9ի դեսն խեղդեցէմե ալքթ երկու, հագար է 

I ճսկ գոլր \^աեբատ կստորեաց 9 դանգն սաքե սնցեալ 
յաաչյեկոյս ընդ ^ովեամես 9ի աքերասյ ախսխոտակամեացե 
թիդ լեաոնք իսկ աթթ ամրոց թե ելեալգքքեթ նետիար 
և. պարսաթարամբթ և քվհթ կոտորեցին սգա երկու, հալ, 
գար և. ութ-հարեւր % |ք\լ որթ ապրեցամե՝ եթե արթ հ*1*֊ 
ալար և ^թաաւասան փ որթ աէախուցեալթ գնացին 9ի պար. 

1 ՛ի միում՝ օրինակի « Ա^ք՛^* 

• և *ի ւքէւոույթ % Հևրկուս օրխակո է 
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սիկս արս || քոսրովյ նա այլ զօրս արսպրէաց 9ի 
ՀՀալէօև է 

*|* սոխ ամի վախւէսքեէրցաս ||միատ » էս էրա. տս/եէրլ 
գքխքխ 9ծ *ոասէս^**ատոլն հաԸ*խ ի*֊քո9 9ի վսէնրԽ 
կայ ♦ էս կայ 9ի գոսրսն սրբոխ || տևփամնոսի 9 գոլր շի^ 
նեաց |) տեփս/մնոսն ախ* ոբՍ *էայլխ հերձաս 9 և էրգ. 

9է նշիր արաց սրբոխ 11,տէփս/Անոսի անյայտս գձախ բոյթ– 
ոտքխ սրբսյ նախավկային է |^է. 9է նոխ ամի փոխմս/մե 
||մբատախ փոխէցաս հայ/խ ^յ>պիփան արս ած՝ յէտ 
վ>սսքն ամի ♦ էս նստաս յաքՅ-ոո.. նորա *| ւ*ասիթ– ամս 
ե՜րիս ք որ կ յաամսևձրրրորգ 9ի սրբոխ *\*րիգսրէթ * *|* 

սոխ ասուրս էխ%րէցաս || ահանայ որդին ՀՀ իրան 9է 
վանս Հ\՝լակայ 9ի *Մբ \կարապէսէն ք 9ի հայրապե՜աոսէն 
ասթ-ի « 

Պ11Տ2ՏԵՆ ՀՒՈք^եՐՈՐ^ 

գ.աըէքհ Վարգա-հրայ, և. էՈուսձևըչքԽ *Է Փաձքֆկաս « յխսոձ 
հազար ,պաո%բ յևզջ ԱՀաե-Տեղ * 

|^Ի Ե*ԼԵԻ յն՜տ ոսթ-ոստասն ամին ք դարձ է ալ 
դժտոսթ-ի * է՜ղքս քխ*Է պարսիկս էս քխ*է \| ահս/ն ♦ և. 
արսսհրեաց || յոսրով֊ գօրս 9է վե՜րայ ՀՀարրճոյ ք հինդ 
բերւր և վեցհարեսր % ք |րր բագոսրՐ սրտմտոսթ֊եամբ 
երկծալ հասւմսկին 9ի ՀՀարօն % և. կամէքխ անցանելի 
վսխՀն ^Հ^լակայ 9 գի հանցեն գոս կերրս (Յ֊շնամեաչխ ♦ 
էս էրկէալբանակեցաս 9ի ||՝ւ»ւձ» \ճԱկ 1| Աքհս/ն կո^ 
չէրաց գորգին իսր ցՀՀիրան յլաք > էս ասկ ♦ ||րդեակ ք մի 
վամն գի 9է մե՜ծ՜ոսթ– ես/ն ես% պատրիս 9ի տՌրղաց ք էս րվ* 
վամն գի մսԽկիկ ես* խաբիր 9է գե*Լ կսէնանց ♦ այլ յքլ 
շեա զյրո հարսն ք որրան սրբոսթբ և ամբծ՜ոսթի ծա^ 
էսայեցքխ այ $ ||՝^ մորսրմնար գծ՜արսայոսթի որբոյ ||օլ 

1 Հերկալ օրթակ» . 2 0երկոսո օրքձակ* է 

և. ՝Է Հս֊ա ա*,Լ Փ^րէւ* 
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րապետին ք զի 9ի պատերագմհւևս նա եք% որ © թեք 
մեզ ♦ պ/լ եթե շատակեաց կա միս լինել, 9ի պղՏրոԼֆ 
յքէ պատրիր > որպես և. չի* իսկ է |^Լ ես մեո֊ա֊ 
նիմ 9ի պատերազմիս ք ղիս 9ի մեր վւմևմև տուր տա֊ 
նելա |^ւ դու ծ՜աո֊այեա այ և. կրմնաւորաց նորա սըրլ 
բութի | որպես 4– ես ծաո֊այեցի ♦ պատրեցայ 
\ի դեղ ոք ք և ոլզրկեցի 9 ե– ոչնեպեցի զտաո֊ապեալս * 
Հթս/նղի զամենեսեսն% որը ը**դ իմով իշխան ուր եթ 9 

պարս և զէյէմևայս և զմւմևկտիս $ զհաւատացեալս 9ի 
| իբրև զեզրարս և զյնտամևիս տսԽ իմոյ հոդայի 

րաեսմհվԼ որպես հարթ իմ%է ք Հրդեակ % զևոյև և դու 
Խրասցես 9 և էՈր զօրացուսցե ք*թեզէ գնավխ 9ի 
պատերազմ է 

|^ւ դև արիս 9ի պատերազմ ♦ և արձակեցին աո֊ 
հային ^Հ^րիդոր > որ յւամսէւհիևգերորդն եր ք ևնստաւ 
յաթոո- հայրապետութեւմև ամէա ութ • և տարան 9ի 
պատերազմերեըհարեւր ութսուն Լ. հինդ կրմնաւոր 
կնկղովէ |\բրև խմբեց աւ պատերազմն յեզերս 
ծւմևոյ 9 աո- աևտաո֊ոֆտ* որ կոչի \| ազամախեաց 1 2 թյուր ք 
կրմևաւորըև սԼօսզդեսսղը եթ մազեղինզը և կնկզա֊ 
ւ֊որր 9 և իևդ տասն առնն մ ամա հար միք էւ ըևդ եր^ 
կումն խաչադրօլբարձրաբուն * ք և ՜ճակաաեցան նո֊ 
,թա ընդդեմ իրերաց 9ի պատերազմ1 յաքևկոյս դե֊ 
տոխ որ 9ի դաշտիս « զոր տեսեալ թշնամիին զար֊ 
մէմևայիև % Լ\ւ (| արդու հրի սլեմեւտ 9ի պատերազմ* 
այլտեսից , ասե > թե ^ղըա զինլդործ՜են տ |ք\լ իբրև, 
խգևց աւ պատերազմ ըևդ իրարս $ և. կամկիև փախ֊ 
չել վահս/ևեանըն ք յախմամ նոցա ծ՜ունր կրկնեալ 
միաբան աղաղակեցին աո- ած՝ աղօթիւը և. լի ստՆոս֊ 
սուգը * \\փ ար ք հար զմեր պատերազմն ♦ ովշ \\արա֊ 
պետ ք ղարթ իր 9ի ձայն պ՚աշտմևեիցս * Լ\ւ քայս ասա֊ 
ցեալ միաբան" յոսԽ կացիև ք և֊ վևշան խաշին դարձ ու֊ 
ցէմևեիև ՝ 9ի վերայ թշևամեաիև ♦ ճւ հարթ զժամա֊ 
հարմև յամևդուզն է * 

I/1– հայեցեալՀՀ ահէմևայ 9ի գաճդ կրմևաւորաչյև 9 

1 0 ևրկու֊ս օրինակս ֆաՏաՀաք փ $ն*յնպէք* 1»– 

էսկ յերիսն էյաէչաձձր^**^ ։ <ֆ՝ԱղաԿա\աաէ 
2 ՀՀերԷս օրինակս V– քաւձ 
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ֆրաէր» յաջյթ֊ևսնոցա քրրիաասարդ. մի՝ ահաէէէն աէրալ, ^ 
Հրամի % ճւ թ֊ադ ծիրս/նի 9ի յքլէւփնորա ճւ խաշ* 1ս 
9ի հս/նդևրձից նորա հոսր փագյլատակերալյ |^ւ 
կույս Նրիաասարդակսէև հասակաւ. տԼրոասկր ք որթ «է 
ուկայթ» (3-և֊ասորթ % Օ որ ճւ թ-շԽամե-ացն տէր^ 
սէրալ յիմարևցս/Խ > ճւ 9ի գ֊էրտ աևդր լյյամս ♦ ճւ ոլտ 9է 
գձրտոքե յաքե կոյս սնցքն ֆ \\^^րրԱք9ԱԱ ուձարարին • 
1| ահս/և ճաքե տաձրալ յորդքէե էւր ՀՀիրս/ե ճւ յայլ 
գօրմե ք և ասէք • |^ա ն§յքև արարաՏ~ոց ^|\\ր ևրև֊ի 9Է 
մէք հրաոյայից իսրոց ♦ դինա էք (մ– ադա սոր նոցա էս մերր 
ամենէրցոսե 9 որ խմեարհԼրցաս 9է ձա/ե պաշամեէքիչյ իս^ 
քոց է և. էձ \է փրկևլվԽոսա էս գմե֊լլ. ուրդ, սքևդմրսցուտ 
գքյեի թ՜շԽամէրացն ւ | \սկ սԽօրքքևացե հասէրալի 
պի ք ճւ գ֊տքքե ևրկոտասսԽ ՏրԼ-ր 9ի կրմևսՈրՈրաւխ ք ճւ 
սպաեքքե վնոսա ♦ որթ թ-աղևալյ* կս/ն 9է դոսռն 1զկԼր^ 
գերց սոխ ք գի աքն իսկ կր ի/հդրոսա&տ նոցա • 
Ի֊* Գ ահամէ» մտէրաէ֊ 9է գԼրսէն $ կապԼրաց *ւՒ(քե՝~ 

վալքև ՝էվէրայ ոգի՚Աե հանդձրրձ պիխասԱ » ճւ ամեց յախ^ 

կոյս 9ի գմրսվև՝ զոր արսից գմքմե 1 կոշին է |հլ անդ 
մ՜ողովե-ցս/ե ամ* գօրթև || ահս/նայ ♦ էս կրօնասորթե 9է 

նոխ աԼրգսոքն ագօթ֊էքքխ էքթաչէս էյհաս առ֊ նոսա հայլէե $ 

որ ոսնկ-ր գդլոսիէն || արդոսհրայ ասա գի նոցա է | *սկ 
1| ա հան այ վարէրալգցօրսն ք և. հասէրալի դաշսէն՝ որ 

Գ ՃԷըհլ |1 » է ՀՅՁԸԷ՚ՏՏլ**պտՀ 
(ք>ւ Լրկէրալ՜ աո^ միմէրսէնս կ աբդոսհրի $ էս ^/լ 

րսէն՝ որգ-քքս || ահանայ $ ասէք || արդոսհրի * \|աքսար^ 
գա սարթ > գուզ» 9է կախարդմն էտ պս/ն&ացե՜ալյ 4* 
իտարդոսթբ կամիր յագթէրլ *1| արսից տաքաց • 
ՀՀ իրան ♦ կախարգթ էրմթ , դու. վայր մի սէնսա՝ 

գի էրս գտո ձիղք ագիդտևամԽԼրլտամ*% |#\ւ աճնյԱ 

պարԼալ9ի բաց ձգձրաց գաֆղյ ոս/Աե սոՀեապսքեօթև հսԽ֊ 

դձրրձ ♦ ճւ նորէս հակկալյաքեկոյս անկաւ. է | ՝՚սէք ՀՀԷ֊ 

րՈաև ♦ )| արդրւ֊հրի $ մի մևդագրԼրր ♦ գջուիտդ հակէրտոց 

ճւ յնկհց գյթէրղյ* արդ ապրյի-մ՝ գթԼրոՏւդ $ |^ւ ապա 
բաոՏտայ « ճւ կտրԼրալ գդլուիքե Լրտ ց&առայ մի $ և. ա֊ 

սէք ♦ ^1| ահէրա գդա 9 որ իքս/եէրվթ 9ի || ատրավչմես և 

I 0կք« օրինակս պ**ր»ք.9 \աղՏ է 
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գնդի խսէղավթլ աաաասաիի ❁Օբ \| արապետքքն ♦ գի դա կր 9 
աար նախատարր ալսլաշտօնեաաայս նորա է 

|^ւ. ՛ի է/եջյաաւյեալգցօրմն ^Հարսից ք և սկսսն փսխ֊ 
գամեԽլ* • գի իշխամԱն *1| աչոսնեաց կտրեաց երկարս իշ^ 
քսսնս ք և եհամև աքնոսա մինչև. 9ի աշտեամնս տ Լ\լ էբ֊ 
րև 1քհաս 9է տե՜գի մի դաշտաձև > պակեաս էշ/սանն 
վաախստակսն ակճր*. *էեաս գօլզն հերսի եքն ք և ոյէկա^ 
րաց խոսսել կամ* կասոսելյ սյլ աս իա պես կայր % |\ւ^ 
մի ոմն 9է հ՜աասսայիէիա ♦ () է* պակեար 9 աավ֊իշխսն է Լ\ւ 
նա ասե ♦ աղակ իշխան տեաանեաՐ $ և ոչ՜ կար էր մ% 
գնաչյ (Նքքյ ոչ֊կարացքն դիտելյ թ֊ե գի^նչհք բամն , 

ոԽէէձխ աՈրոյաս % նորքն կտրեալզդլոսխն ք և 
աաԱրալգևրկու. իշխսճէորդիմն՝ զորս էրկալյ և ե՜տ պսլ, 
հել* և քիգն գնաց գՀէրտ փախզտէիչխ % |^ւ հասեադ 
միւր իշխսնքն 9 աս Հր )| արադ ♦ \*%*կիր պարսիկ կա^ 
մաս ք ապա քՅ֊ե ոչլ աանկսնիս ակաաէսայ տ |^լ նա փա^ 
քսեաս ♦ և \| արադ գհետ մտե՜ալյ եհար գտէքգն 9ի 
(ՅփկաՅա նորա 9 և աանցոյց ընդ ողն ե՜րի վարքն , և ալ 
ա§ե 4 յ^^յմմ՝ աանկսնիս տ |^ւ կոչեց աս սնոսն աեղսոիա 
աիաորիկ | երրքնսն/քեիս է 

| սակաւ. մի գւնացեալ^ եհաս միսս այլ իշխանին 9 
և ասէք 4 յ^նկանիս կամաս 9 էսկ ե՜թ֊ե ոչ% ոճականիս 
կամայ % | \սկ նա ընդդեմ* դարձ աս 9 և կտրե՜աց պգ֊ր^ 
լոսխ երի վարքն || արագայ9 և (նկեց է |\սկնա 9ի վայր 
վագե՜աըյ և եհար ղքֆիս ե՜րիվարին պարսկքն 9 և ա^ 
սեր ♦ \՝նկիր և դյոս է անոսսնեցաս տեղքն այն 
1| ասյրսնկսնիս տ \ճսկ պ/Կր որթ ՝ի ^|«<– 
ցեալյտ 9 արսեալ գերկոս իշիասն որդի սն 9 և պդքոսիս– 
պքնր իշիասնքն1 որ պակեասն 9 բերքն աաս II, արադ* և 
կոշեցաս սնոսն աեղսոիա աիաորիկ ^Հոսալի 3 դարլ, 
ձաս \| արադ աաս \^ա1րատ որդքն իսր # և իիքն աաս 
|| ահաս « և նա կոտորեալ եր գրագոսմս $ և վաստասլ, 
կեալ եր յգ/*ե * I/1– փախոսցեալյ* (նդ երեսս դաշ^ 
աքն փսաքսստեայր լինեին 9 և սնոսսնեցաս տեղքն ասին 
քանարիկ 31 

1 ՀՀայըո-մ՝ օրի՛նակի Հանձան֊ 2 0երկուս օրինակ* • և *ի 
քէք իսկ յէրիս օրինակս և մի»–Ա սշքլ է 

5^ ղշՕքէէն պաշաք՚շ և »\»աԱ 9ք*»*«էլ 3 Հիերիս օրինակս » 

Դ 44-^5 * 
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կրօնւա-որաչքն դարձ Լալ դայք/ս *Է կ աղամա֊ 
խևաց բլրէն , է-կքքն ևլըև \է բլուր նի , որ հայէ ք&դ 
4խԱզ%$Հ \\^քավսնիթ ♦ ամսկամև աո֊ նոսա գունդ, տֆ 
պսղք&1$կ փախստակս/և $ և. ատյաշէ^թե պկրօևասորմմ ապ^. 
րէրլտ | \սկ Էբրևէրկքն այլ գունդը էշխս/եքաԱ ՀպաշտԼրհ, 
նիգ ք ասեն 4 ||ւ^ էն պարսիկին » որթ, գայքն ղՀերա 
փախստէքիչխ « և ոչլ էրտուն կրօԱաւ֊որթե զւպարսԷկսԱ 9ի 
ձէրո-ս նոչյա տ |^ւ էրկէրալ Էշխէմեքն աշտէնից $ ասէք ♦ 
յթ էրղեն պաբսէկվխ % |^լ նպթա ասէն « | Պւ.ասիկ էն 

&Գ ^“Օհ-յԳ * I/1– և՞&Յ*"1– •*•*։» էոևղոքե Հ,այ֊ 
կէրթա 1 < Լ\ւ. ապա գադյսրէրագ պաաևրաղթե ♦ և պփաև 
քսուչյէրաչսն դարձուցքն * է \\*էպտի ք էւ գյամս համէա*, 
բով֊ արս չորէտհարէո֊ր և֊ ութ֊սսւն * էւ տոէձրաչնա^ 
չյա գամևձս և. ե՜րիվարս արՏակէրթքն 9ի պարսիկս > ^ 
նէրւ֊գրույյատարս պթաեչէրլէացե՝ որ համսդիպէրայաւ. *ի 
կրօեասորաչխ նոթա է 

1| 2<<ք» է՜ղև. պատէրրագմին ^արմսոյ 9ի ^քճպ. ասսալ, 
•թ(ճ»Է էշիոմսաչքե , > 1) ահսնայ , 
տայ 9 \| ահսՏևայ կամսարակամեի 9 1Լ ՀՀիրս/եայ » | \րպյ 
յիշատակն օրհնութթ էրղէցի » 

1 ՀերԷս օրթակս Հաո\Նր* * 



Պ&տ ւր ո հ թ՝ ւ*ւ>ն 

էյ*4 քք^յր գպաաճՀասփ \չփնաա%Լաք խաչի%9 թէ յուս&Հ քերես , 
1ս կաՀ*թէ ՀրպՀ* կպք քԷ \քփեա*%ե 9 Լ քրաՐ յձր ժամաձակէ գոք֊ 

եեյաս է 

I ՆԳ ԺԱՄԱՆԱԿ V թ֊ագասարսսթԾն <Հ,ձշ»ակչէայ 
գօրացաւ. |\ք սորով֊ ԳՀարսից ալտաին ♦ ճւ գնաց մ/քեչև 

. յկքրուսագէրՐ♦ գռթացողն ա» էրրէրաց9 և. պէյտակարանսն 
այրէրաց # և֊ գսոսրբ խախ դէրրէրաց % ճւ աո֊էրալ֊գնաց 9ի 
յպարսիկս » էրդձրալ 9ի պահէրստի վԾբ խաին հսԽգձրրձ 
սպաաաւՎքն մթտչե֊ յէրսթն ճւ 9ի տասն ամի (3-ադաւորոս^ 
վթ-Խաեքն իսրոսմ՝տ ղօրացաս. Հ^էշարքլ 9է թ-ագա^ 
ւ֊որու-թ-ևամե իպտւյՐ$ գնաց 9է պարսիկս $ ճւ և սպան 
կ\\քսսրովյ է դարձոյց վոբ խաշն՝ հսնդէրրՏ գձրրէրզբն է 
Խ*~ էՕ^Գ քլագ^~է^ սթ֊ևյմնզբ գտմնց աոնէքք » տուձրալ֊ 
մա սանս բազումս Հ^այոց աշխարհքն ճւ մԽծ-ամեՏ՝ իշ^ 
խսնաչքն է Հ^բրև. գնաց։ յՀ^րէրվնաւյսն $ կտրէրաց սպա,լ 
սաա֊որն մե–& մասն մի 9է դէշխրքխ 9 և. կամկր փախչիր էհ 
\*սկ յի ոՏն էմացևալյ ազդ. արար թ–ագաւ.որ(ն ♦ և. 
նորա աոձրայ գչ/ասնն 9է նմս/ևկ ք և. կտրէրաց զդլոսխ 
նորա « ճւ էրլէրալ գօրպն գնաց 9ի \^էրսարիա » ճւ էրա 
գմասմն հայրապէրտքն \| էր սար ու. 9 որ կոչիւր Լ^ովհսն ♦ 
և. թերն գնաց 9է թ-ագյաւ-որաքնակ րաղսզն \Հոսսանլ. 
դքնա֊պօչիս է 9ի նոյն ամի գնաց || ահս/և կամսա^ 
րակաե 9ի \\էրսարիա 9 ճւ էրտ էրրէրսուն ճւ •քէցհագար 
դահէրկան հայրապէրտքն ԼՀովհսննու. ք և աո-էրալըջր 
խաչԱ էրբէրր 9ի վսնս *\*վր*կայ *Է ^ \|արապէրտն 9 և֊ 
էրդ 9ի դարանն՝ որ 9ի վխրայ սրբոյ սնդան ոխ ♦ և֊ էր կաց 
էմեդ ամս վեց % 

|^ք#Հր իշխանն |\/>քա֊ց կողմամն ^Հճորդ ք^ատախօս 9 
որ կոչէրաց գանուն դաւ֊աո֊քն իսրույՐ ատ ախ վասն 
աւձրլէ աԱու-աՍ իւրու֊մ՝9 սա ևքխ 9ի դաշսն ^ արօնոյ 
աո֊ այր մի՝ որոյ անուն կր ^ ^իՏրաոնիկ ♦ որ շիքն էր աց 
փոբր աէ֊սՏն 9 ճւ էրդ սնուն ն մա ^՝յ*իծ՝աոն է ^րլաչէրաց 
ԷշխաէտԼէ գյլյ%ի&աոնիկ՝ էրթ-կ հնարէրա ճւ դողացիբ 
գխաին ) գի էրկէրղէրցպս/էն բո ազգական էք է |\էրր 
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խաշն 1ւ տուր քն2 $ և աո– յքնէքն աքերցհապար դրամ*\% 
Հասկնա ասհ* |ր|պաաաքե րհդ9 ալքսաչԱ առնում՝9 և. դամ% 
յե-րկէլն Քո ♦ և֊ լնտր 1րտՐ ամոպա տէրղի % և շքնէրմ ա֊ 
ւասն • 1ւ գիմ սնոանս դե էր մ% |^ւ յսնձն կալի ալ ^ 
խսնքն 9 գնաց 9է տուն էւր ♦. /ակ (ՀճԷ&աոնԷ1լն պէյէ&ն 
էւ գորդէմն 1ւ գազդատոհՅե էւր յղերաց աո– էշխս/էն 
1\րքուց $ և– քքկչն էրկևալ &սնոյց ղիրոն երկէրզէրցպա֊ 
նքն % | \ւ նորա յ սնձին կալէրալ է2քՍՅ 1է պահարա֊ 
նէքն ֆ և գնացէրալ ղհևտ նորա յէրրկէլն էշխաեէն^յծլ 
տրե՜աց տևղի 9 ճս շինէրաց էրկևալե-ցի ♦ և սնդ հդքքն ըզ֊ 
ահրսւնակսն *&ր նշածն 9 1ւ սնոա-սնԽաց այաւաածն 
Հէաոն ք 

|^ւ ընդ աքն մամևնակմն |^երսհս Հ^այոց կաքմասւ֊ 
ղիկոս ք որ 9Է §այոց հր ճծնաէևամբ , սաթ որ թ§֊ 
ղարշքյևրտոյ աօր ^քրա&ԷՂն շինէրաց 9 էր էխ վամս սուրբ 
Էաաչքն տէրսութ7ր է | \սկ || ա հան այ առձրալ ալկաթ՜ու֊ 
ղի կան 9 ևէլե 9է աքսնան ^Ա^կ***/ * ^ էնդրէրաց գսուրբ 
խաշն % \ճսկ սպասաւորացն ինդէր արարերալ9 ոչ դը֊ 
աքն է ||ւււք. առքն էշխ ակրն և֊ կաքՅ֊ուալիկան 1ւ է*, 
պէոկոպոսուՏզն 9 և ևսթն որ || ահսն ոչ֊ էրկէրր ն ոչ֊ 
հարբ է |^ւ յայսն էր ալն մա մքնլ դե՜ռ Պնքհր *է ղրանս 
էկէրալէրցւոքե յաւուր ուրրաթ-ու 9 և տե՜ս քքկքքն էշխսՈն 
1| ահսն 9 ղի սայր ոան լուսաւոր ընդ սէրամս էրկէրղե–֊ 
ցւոքե յայս կոյս էրլէրալ9 ասհ չքնա ♦ () էս կողոպտե՝֊ 
ցք6* , և զՀ*արջյ> շթե-րթս . արդ. թոյլտուր , դի ևր֊ 
կէրն սաքս ամուր հ » «ձ կար են սնաէ դողսնալյ | *սկ 
նորա լի էրգի ալին դո ւթբ՜ 9 գար (մնա ւ ♦ և լնթ-ացէրալ 
աւէրտէս տայր կաքմողիկոսքն 9 էրթ֊հ խաքն 9է 
հ * էնդացևալ յոյժ% 9է աէսղիւն տոն չքնծ՝ութ& 
կատարերցքն 9 և յարուցէրալ գնացքն 9է տեր ալքն* և կա֊ 
1էալ ղկրմսաւորն1 որ գիաաչն հր դողացէալ 1րտ ցկա֊ 
(մուդիկոսե 9 և հասն էրլ էրտ գէրրկոսքն աչս նորա% որ 
գի կողոպտէրաց վՄբ \|արապերսն է կալէրալՀ| ա հա֊ 
նայ գյլ՝յ*Է&աոնԷկ 9 հհատ գգ֊էոսքս նորա % |^ւ Ղէ& 
էահն \*արքուց երդերալ յՀՀղքյսն մքնչէւ հաԱ– ՝Է նմսնհ 
հարերւր հագար դահհկսն 9 և ապա շքներաց գէրկերղեր֊ 
•քիե՝ որ դ վէքոսյ բքէքքս |)ձ«–՛ յամնոան որդւոյ էւրգյ 
կրտսէրրէ || սաևփամէնոս 9 որ կայ 9Է նոքն աբուռն (մա֊ 

\*սկ կքսաչն էրտ \| ահսն 9Է ձերոն էրպքակոպս֊ 
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սքն Հուց ♦ և նա իսկ կացոյց րահամնայս եւթն 9ի 
Հերս*յ եկեզեցւաաքն 9 զի յաաՐ ամի մթ/և ունիցի* Լ վեք 
հագար գրամ՝ կարգեցին նոցա տալ ՀպԱքյոց 9է 
ր*Տեոյ է 

պայս պաամութ^իո դրեալ֊եդին յե կեգեցին 
\^իեաոնեայ « և եղն– այս 9է թուականուևն այոց 

տ յ ա ^ հարեւր և երեսուն 9 և Հ^ւսււ^Տր չորէտհարեւր ֊թսան 
Լ– եւթն ♦ զոր ստսւդիւ դրեալլէ^քէալ պատմումս 9 
եդին 9ի <\*լակայ վւմնմն 9ի նբ \ | արապետն 9 հր ամաա 
նա էև *Հյերսիսի պյոց կաթուղիկոսի որ րսսնէւիմնե^ 
քք°էԳ V ՝է աԸԸՂՒ Ղ*էՓքՊ& 9 ^ յիշքսանու-թէն 
հս/նայ մամիկոնէքնոյ % ^ երեսուն և երկու իշխան նը/Հ, 
աեալ կ 9ի | ^ուշեղայ մամիկմնեան ցեղին ♦ սա եկսրց 
իշիասն 9Է Հ^արօԽ ամս երեսուն 9 ճւ մարզպաԱ ամս 

ՀլասԽ մահէոյաե Հէրահաք օրգ–ւզյ Վահաձպյ, և. պաաւ/ղասր/քե՝ ար 
յադերս ՊհԷ ծափս* * 

^ ) ԵՏ այւտսքե պատմութև զրուցատրութէրց 9 սուդ. 
մաաՌսնեաց խաղաղաբնակ երկրիս մերում% հԷ || յալ. 
համն յաւելեալաո- հարան իւր $ մեո-ամնի ♦ և. կայ թաս 
ղեալ 9է դուռն սրբոյ \| արա պետին $ կացեալ իշիասն 
ՀՀարօՏևոք և. | հունեաց ամս երեսուն տ (\ա^ որ^ 
դի նորա ՀՀիրսն հրամանաւ \| աշդենսայ \| րաց իշ^ 
իաամնին և հոր իւրղյ \| ահսնսայ գնաց 9է դույլն |||ւ«է 
րովայ ք յաաւաՀվ»սն զգնալն Հ^եբակլէ 9ի պարսիկս * 
և. եայեալ կսոսրովայ ընդ որ դև դիրս 9 լէալ մարզպան 
Հհպյոց | աոնու զօր բազում9 և դայ 9ի հեր այ 0–~ 
նաց որպկս թկ 9ի պատերազմ՝ւ (\օ^յ յղկ 9ի կայսրն 9 
թկ մի ինչ֊ երկնչիր յիմոյ դա լացս ♦ ասյլաաաւր ինձ րոլ 
զպթ մի ւ զի ժոալովեալղցօրս Հ^այոց 91 մեացից թլեզլ9ի 
թի կան ս է | \սկ նա ուխտ սիրոյ *ի ^է9ե $ ®ձ 4^ 
ասքն մարզպամն պյոց և. ^Հարսից համարեալ այլ և 
գիմկսյեկսս աաանել բոաիմնդակ ^ոաւոաքմոց 9 
քւ) այսոսիկ լուևալ || աշաէեսն \| Ըա3 իշիէասմմ ասս 

աւստեաց աո– |Աոսրովյ Օրթկ նենդեաց Հլեզ §իքսն 9 
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և. էղև. քնդ ♦ "*րդ– աոյպթԽա ութ հազար այր֊ 
>1 աես/նդ ք ճւ է» տաց վք*ա 9ի ձեո֊ս յ>ո է 

1*4 թադաձրև կոչեաց դ$ "2իկ զ\\յչաց իշխսԽոբլ 
դին ք ճւ արար մարզպամե ♦ ճւ ^||^ւ^ւէէէ1յ իշիա/Աս ձե֊ 
ո֊ացկոե աայր հւմեելորպկս վևէմսդաւոր ճւ զխաբօղ 
ազգ. % |^ւ աո֊ստեաց քքկթն արւ. \| աշտեամս զօր հքքսդ 
հազար ♦ ^ աշտերամև դրեալ իՅ֊ուզթ արս Հէրս/ս 
այսպկս ♦ *|ք եդացար պանդխտսւթբ 9 արդ արէ եկ՝ զի 
խորհեսցու֊րլ քաԱչ֊վամս աբրայի % 

կւբրև ըեթերցաւ. զթ-ուղթն $ 9ի նոքե աւուր 1րկՏր 
թուղթ մի9ի Հ^ամամնչյ վէեո֊որդւոխ || աշդէնայ ք ծ՜սզ, 
նուցաեել վսէրԱդութիւ5քԱ՝ որ քքսչ֊ աո֊աֆի կայր 9ի րւ 
րացն եկելոչքև 9է Ա|արսից % |^ւ նորա վաղվաղակի 
թուղթ դքնալՀի 1) աշյյչեսԽ % յամՆթ աոնեյովյքամս 
եաեուկ իր աչքս * |^ւ բ արկացեալ || աշդեաԱ ք էրա 
ած-էրլգ+^ամնսՐ9 ճւ եայրատելգոտս ճւ զձեոսս նորա % 

աուեալ ղպարսիկս կաԱց քխդ գեսԽ ՜ք\որոխ ք ճւ 
ղնաց 9ի բազսզքս Հ^ամամայ՝ որ կոչի թամբուր * կհար 
որով֊ ճւ հր*վյ ճւ գերեաց զյչաղսզիւ է \Հսկ *&բ էրպիս֊ 
կոպոսԱ վթազոտին ||^աեքՏրոււ ս/եի&եաց սաստիկ զիշ֊ 
խամս « և նորա հրամս/ե տուեալպարսկաչխ% կոտո֊ 
րևլ ղթահանայսն յեկեդեցք/ս , որ կոչի^Մբ |)^<ճրւ |*ւ#4 
եպիսկոպոսնր աղօթեալաոյ ասՏր ըւութի ք միտքս գար՛ 
հսՏսեալՀի ըբս% թկ նղիցի րլաղստս խոպան ճւ աւե^ 
րտկ ք ճւ պէ*տ իցկ որ է&ակիցի 9ի սա յաւիտեսէսս յա֊ 
ւիտէրեից % |^ւ արկեալ զքքկրն9ի վեր այ սեղաԱոքս ք զեէվքս 
վևա յաւուր 1 էրևդակոստկքքս յաոա»ջ^րաԱ 
«ւ»ո«ք պատարադեքև % |^ւ ^ աՏիւսում% աւուրն 7ձսյ֊ 
թեալ ամպոց երէլհից $ հրայրյաց արար ՀՏ»ա մթ»չնրս֊ 
ակր աո– դուռն րաղպրխս ՀչՀամբուրայ է Օայ99 յճւ*»«^ 
շքքսերաց Հ^ամամ*ք զի*–ր ոԽոմս գնեչով^ ^ամամաշթե է 
I/1– *է ԳէԸՓ ^ԼահշԹՔ \)՝»*“&ոսի ♦ զի երկրհազար 
այր 9ի միում* քիշերի սատակեցաԱ ք ճւ այՍ&* 
խեամե ք և-Հլաղսզքև աւեր Տէաց $ 

| %յղա 9ի սոքե ամի ելս/ևկ Հ^երակլյ ճւ սպչմսոԽկ 
է)|ՅոսրաԷչ և յիշէաց զերդումս9 զոր յքսդ ՀՀիրսԽ ե 
ինդ (խչՏս 9 ճւ կացուցեալ մարզպան ամ* Հպսչյոց 9 ճւ 
թզ>ե գնաց 9ի \|ոստս/Ադինուպօյիս է |^ւ յճա ութ 
ամի եկև | Զ բդյւահիմ րեօ-որդի | ^ահմեաի բազում* 
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աղխէւ– ք ուԷՅ-ևաասե հագաք աաաաաՅաևձիոյ (Տեգ. իէ֊ք բ&Լ. 
րէրալյ խնդրկր հարկս ՝ի Հ,ա/"Տ * |*«4 §Էրս& ար֊ 
ձակեաց% եողո լիլին ել^համօքէ/ե պօքու. 9է պատեքապչՐէ 
Օ ոք դփպօւլժամանակ գտեալիւ.ք% ոքդփն || ասշգեշ, 

2*ք Տ-Հ՚շ&հ 11 Սա3 ԷշՒս&* * ապօաամբևւյէէւյյսքսէ ըզ֊ 
ըովչսՆդակ Հ^այը չէ^ւ/3-ալ ա/ւ նա է Օ այս տեաեւալ* 
ՀՀ ի քամն այ թ-է աւՐ էնչ^ 9ի հեքի հասէրալ էք ք ևդ. պայս 
քամես աաւյաֆի պօքաց էա-քաաց «ւ/3՝ հազաք աց ոքք կա֊ 
մաւ.. էթա եկեալյ /3֊4* "•է > լաւ. կ 
էեՏ մեաաաքեելքս/ե պեկեղեցի այ հա ք կատու, /իքեել 
ՀՀաճկաց է 

|^ւ 9է վապէճէ ժւպոաԱրալՀԷ ստոքսսԽ ՝*ըզո~ոյ% ոք 
քքե*է հաքաա-ոյ $ 9ի դաշտ ւմեդ. խմբեցսէե յաո֊աա֊օակ 
ակաեչև. յէրքքՈքդ. ժաւճ է ^ Ա՝ււ ճւս աէաիատեասյ եթե 
քաքէրալ զտա՚ճկաստաԱսՆ 9 էսկոքւ§ էշխամե \^նձաւ֊ա^ 
ցեաց ապստամքեալ 9է դուքս ելեալյ էլ. սու֊ք 9է ա/ե^ 
ք այ ^այոց պօըասՏա աքն է « ՀՀիքս/ե պատաոձրալլ 

՞ պեքկու. ո-ապաքե $ պատարհֆացաւ. ^ահաւաւայ > և ասե • 
1|ա^ ուքացեալ^^կձահոաւ. % պի՞ըա/քաՏաեաց պյքեգ 
է ձեււս ԷաՐէ |^ւ ձգեաց ալզյուփքե || սթհսւյւասյ սքովյ 
ճւ քծզլՍ աեաէէքե պսակեցաւ. սըուԼ եքկու. էշիււմեպՏե % 
|^ւ ապա 9Է մէֆ աուձրալ^ ցցորմս Հ^այոց » ամեհաեցոմե 
պկատաքածր կեեաեց % \ճ*կ ոմսՏտ փա֊ 
խըստ և այ լեալ9 աեցաա/սկ-քւե համեղձ^պ մօքաթ-աթ-աէւ 1 
( )<Տ էըապաըէ % | \ւ կասսաքէրալ^թե 9է 0|աքսէչքե կամե 9է 
պահեստ է քեզ ւԱյասյաքւմսամե ք ճւ վերակոչի աա/եամմե 

*0բ ^ճս/ևակ տ \*սկ | ՀյբաէաւյսհէաՐ ամենամեկ քէեաէ Հ^աքք 
և 9Է \\ասեան , 9Է I) էքք ճւ 9Է Հախվախա և 9Է 
նամեաէ « և աաւեալ հարկաա թ դւսանայ 9է տաճկաստաե % 

1ե սդխ աաֆ քակի եկեղեցին > Ոք յ^շտէցաէմեմե 
հէՅնաքկեալէ ոքքղյե <\%քիգոքե • ճւ 1|Խըապե^ յք&Հ, 
նակեեաա/եա/ե $ լ\ Ր-տր-6* և՚Տ> 7> Հքարէ/է> է և– էքե՜& կա֊ 
՜թսւպիկկն յ\լ ՀաղաբՏրրդ. , և \քՆրսԷսի հայրապևաէ 
կաթա-ղէկէ է^էղէցքքն ՝Է ^ յ\րկլհևաՏ գաԼասՅ, * 

մարպօղսծքև կսԱ (3-աղևօւլէ ղ.ու–ս5է կաթ-աւպէկկէն 
Գ Զծ^կԼք"1 ՝է Գ\"րպ&"դՀթէ» 

1 0Օքփնակէձ Տփքաֆւ*)» ւ 



է 

(| ԺԱՄԱՆԱԿ ԱԳՐ ՈԻ0ԴԻՆՍ այս սկսէրալյսռ. օրբուէ 
*| ^րիգորիւ. ենոբայ ասորւ.ոլ% վասն որ ինչ^յիւրեասն 
տևղիա/ն դորէեցաւ. թոպէրալյէրաէՀի նոյն եկեղեցին % 
Հ,ա7էօք է թուձրալայւոր յետոյ վնոյն պահելղիարդք 
միաքն որ ինչ֊ իշխաաան ասանս այս առնէր ր աՀու-թթ էլ֊ 
րպթամնչիւր հսք/ր Գ^րաԼ1ՒէԼ0 ժամանակին անցս թ֊ոլ. * 
ղյյյր ♦ և. աճեալյ պատմութ-իաճա ^սորա֊ոց կոչի * յք» 
այե հարանց անսւ.ս/կթն , որթ գրեալյ» կան մինչև. 9ի 
\ձՃՈ9էէկ 9 ամձհւ1տ1րան \*րորիթ էթ* ♦ և. աոմմն աքն աս 
սոր է գրոաԼ֊ և. պաշտաժաժբ է վարեալ մինչև. 9ի |()ն»^ 
դէկ է |^«– նա փոխեաց զամենաքն կարգս 9 և գՀ* սսրոց 
ցեղմն բնաւ. հալաեակամն արար 9ի վչմնացն % 

\՝ՃԱՍ9 999 Թւ է §ԸԳալոայ ՝է 1 \քսրովյսր֊ 
.թայ <1| արսից քեալ է– 9ի տսքնս մաա1իկոն1րնից% ոչ^ դասի 
գրով % | *չղա տ էր դև կաց այ յոմս/նց* թէ 9ի կալմանս 
||սւ^ա^ է կրօնաւ-որ ոմն ||^արմառա կոչեցեալյ և. 
ոաՅաի պգվարսդ. պայդ՛ « *|մրացի և. տես ի առն մա ղգիրսն 9 
որ 9է նոյն թանաէլնեսան վանսն էր գրած՝ ♦ և նա 9է ղօ^ 

9 րաց ուա տեր ոաՏևէր 9է ^1| արսից կամ յոքյլոց ուրուր, ք 
որ ապակաաքնեալյլերկիր 9 ճւ. գիրլշն կար&եմ թէ ասն^ 
աի է անկե ալ֊ 9է նա % թ արգճան էալ 9է նման է 
րսասն և. ութ պատճն՜ան 9 և. աասն% որ 9ի գրի առ. էս 
կայր $ և. բովսքնդակեաէարարի երեսուն ևա֊թ- պատս 
՜2(Նէսն 9 9ի մի գիր" հաւստելոաք^ թ՜ոպի աՌմնկամնց էրկես 
ղևցւոքէ 

*|* մա մամն ակս թագաւորութ-երե Հ^երակլԷայ > և. 
9ի մսահան Հ\)ոսրովու 9 հրամանաւ. ^^երսիսի Հ^այոց 
կաթողիկոսի 9 և. յիջխսնութէ– մամիկոնեսԽ || ահ աս 
նայ% ղոր մայրէ/նեցր կամսարական կոչեին ք որ Նրես^ 
նևրորդ երկրորդ էր 9ի \^ոլշեղայճ ղոր ՎՀաջակորով֊ 
կոչեն 9 գրեալ֊և կապմևալՀԷ վանսն ^\՝^ըրկասյ 9ի դուռն 
**րրղյ 1|արապետին ք յորոււՐ կայ նշխարք» \^արապե^ 



6օ 
աք/ն% րևձրոյոէխ յայսէևի գ֊Ոէյ Թ*դի սԽմոո-աց 
տակ քքեձ և. իմոցն ևս Լ^սվ^ահ մամիկոսևան ևպէսկոլ, 
պոս ք ևրևմնևրորգ. հթեգևրորգ. 9ի էքևոլսսյ աո֊աքին 
ևպքէսկոպոսէքե ա1աւ1ԷկմսՍեԷց 9 9է հայրապևտուՀՅ-ևս/Աև 
\\ամհսկլի՝ որ չորևթամսևաե Էր %ստևալ% 

ւ^յոէ որթ Ղ$*է ԳոՅա "քյԼԲ ^սա^ք վանականը % զոր 
քքեչ~ զորևէ յաւուրս նոցա 9է տանս յւ^ւս^ք1 գիցկ 9է 
*եոքե մատևանս « ղի այսպես գյոպթ օրթնագրևալ յա^ 
ոյաթնոէքն % 

*Հ^արձևալ ևս ս9ր ^ովամնկս մամիկաանևսԽ ևպիս^ 
կոպոս ք աղաչևէՐ ղմանկոաՀևս ևկևգևցւոք այ ♦ ղի յ*ր֊ 
ժամ՝ ղշարագրու֊թ-Էմնս ղայս քիսրօրթնակէտ $ ՀՀսլ 

* թ-ուև-սցէ և աղը ումեթ « այլև, գիմ՝ պատ2ՀևամԱն էմև^ 
պակաս և. լի *ԷԸով֊ դրոշմևսֆէլթ ղՀևտ ղ֊րևլևացդ. ք գի 
օրհնևալյիջիթ 9ի*ռբ \| արապևտէքև $ և. 9ի մևր նուասսա 
հովու֊ակսհ» աղջթ-Էց $ և. բովանդակ իսկ ի % ք|\յ&4* ♦ և* 
աև վարձահատայց յիցի գրողացգ և ընթևրցողացզ , 
ամկնէ 

՝Լ1նՒ*2Տ1Ն% 



օ ւո, կ ր;ւ.ա՝ր.Ն« 

ւ^պ^ահիւէ «7* *®* 
Արրահամ* կաթողիկոս 8* 
\\թո*աո <\Վակա, աուա&պպ. 8* 

եաԷՏՃւ 

1Լ/^ա4* *է» գի—աձկէ 
Այծ աաե, Օեատմհկ * 
\&ւգակ II* 34* Յցտ 
Թքքծ«» Գճ^4“7 աո-աքեարգ 8։ 

Ա%Հ«*–“շձ> 58* 
|Փ«4 ե\\ր*ձփղկս 7* 

Աշրծր 58։ 
Աս7<«Հ«յ^ շ5* 27* Յօ. 43* 47* 88է 
Ս^ք» 24* 
Ս^ձ4։ Յշ* 
Ա»»էք 32* 33* 
Ա-1# 38. 5ցտ 
|ֆթաեգոաձտ, \Հրաեղմկթէ ք^« Ա«"Լ 

ամրոց % 
1>»է^ք^ 58։ 
Աթարղօն ամրոց ւ5. 21. 48* 

՚Արած-աճփ շ8. Յւ* 88. 47* 48* 5օ* 

Ոհ»7*“»4 * էէ» ւ&գակ * 

1Կ#* «*• Գպ-տ* 
\\ր&Ոէ–քտ, էէ« Այծ^յ Ր^էԱՒ * 

յ^րե^րունէլր ց. յշ. շ8. 2ց. Յշ։ 
՛Հերձան ւՏտ 
\Կ>Խ Յւ* 54* 55. 56* 
\\րաամեա 12։ 

Աք^յք 38# Յց* 
\\ւեաեաց պուր 7* ց. շց* 

քՀսղխսաաան ք *է" Հա. 
հասաահ : 

“էահաաոան ւՅ. ւ5* 28* 
(Հասեաե ւ5. 58* 

(Հարթուպիմկօս <\ղակայ աո-աէ֊ 
նորդ 8* 

|Հարսեր գղակտոք աոսսէնորգ 8* 
քՀասար , *է<« ^"ապւ * 
(Հոսար շ8* 

^ա^Հա^ւ, <\*ահար տ 
<^աՀա/> 15. Յօ* 

Գ^հքԼ. 4*,Հա^ » *էր» վաՀսձ մայիլ, 
կոԽեաԽ X 
դյորհող, , *է>« 4»«»4<*ք * 
4՝7–«–ո« » քէ« 4^*7–<||և/լ * 

44* 
Գ/լ“4 7* 8* 9* 12* 29* Յւ. 33. 43. 

49* 54* 56. 5ցտ » 

ԳոՂԸՅ աղր1*պւ Յց* 
գ**ֆ ւշ* 
<\*որդ էաաախօս 54* 
<\%ո.կգա–ււ. Յօ* 
9^ք«ւ«ւ Յօ* 58* 

*է» <\րգոէ–Ո. * 

գքփդոր Լււա^^ձ 7* *7# 20* 38. 
4ց* 58. 50* 

Գրհէ՞ր Գ|5"4ո7 աո֊ա&պպ. 8* 
Գքփգ^ր հայրապեա 5օ* 

դ*աւիթ հայրապեա 49* 
*\*էմաոփոս մի ՛ի խոաա2Հարակացե 

*9* 
^ու֊ին 8. ւՅ–ւ5* 43* 

\յկեդեաց դյաւ-աո. 2ց. 58* 
Նղանց բերդ. 24* 32* 

\*ղԽոա–աո , ք|>« Եէ“%ք ԺՐԳ * 
\/Խարկէոս մի *ի խոաա՚ճարակացԽ 

19* 
\>պէփան Ղղակայ աո.աքնորգ 7* 
\յպէփան մի *ի իաաաճարակացե 

ւց. 43* 49* 
\շրեդնասան 5Հէ 
\յ>րոէ–սաւչեմ* 54* 
\շփրեւՐ <\ղակայ աէւաքՀարէէ 8* 

ձԼենոբ <\*լակ ղ. 5ց. 6օ* 

քֆ%աղկոս <\ղակպյ աոյաքեորգ , 

րէ* թ**^4* 

8 



6շ 
քխկոէքնաս մի քսոտաՅՀարակաւխ 

*9* 
ք&փչե ասան 99* 34» 58* 
ֆսէիրաձոր Հշւ 
քեսգիկ 8–13* ւ6* 20* Ցցտ 

ՀթպուԼթ 4®* 

|Հմնակնեաե վակթ 12* 28* 58* 5ց։ 

|էքարձ 22* 
իյո^/3 ւՅ* ւ5* 

\սոսրով Ա* արթսչ/ Պ~ր»Խ 121 
|\սոսրաէ ք\ • արթէսյ Գ\արւփյ 12—15* 

շ8—Յօ* 36* 43* 49* 54* 56—59* 
՝խւաւա2Հարակ,թ 9* ւ6« 

Հյվւայ հրոէքն 26* 
\յ*Էծա/ւն \աՏ Հյփծափ%նե 54* 55* 56* 
՝^ւծւսրսեէկ 54* 55* 
\յ*ծէ1ակ 23* 24* Յւ* 
՝Հյ*մակ % *ք»է» \ք*ծա/ակ * 

կ ախմխեաէյ րրւսր , փէ» 1\ ագամա֊ 
խեաց բչոէ-ր տ 
կ աղամաքսեաչյ բյուր 5օ» 53* 
՜կ աղամանն ափյ րյոսր % 1|աքա֊ 
մաքս նայ բյուր * 

կ արապևտ % 0*>^4«կ այաայեա տ 
\\արէն ւ4* ւ5տ 
Կե%աւյ վատը 42* 
1|ևսարէա 9* 12» 20* 54* 
\\իպ,երլ <Հղակայ ափսաքնորգ 8. (2* 

կոթ 2&* >7* 
\\ոմէտաս <\ղակասյ աո֊աՀնորգ 8* 
\)ոմիւոաս կաթողիկոս 8* 
կ ոստան դքփնոսպօլիս §4* 5շ* 

՝*\ԱրԷ 28* ՜ 
1|ւււա^ 8* 18* 
\Հա–րայ \աՏ \)ոսրան 43* 

1||*54. *Ն» ՂփրԼհ • 
Կրօէփգկա 7* 20* 

Հ^ամՏսմ 57* 
ՀամամաշՀն 67* 
Հրչ/րար/աւք ՀՆ 
Հ«57ք «■*<» »8» 
Հայկէրա 63ւ 

Հ^ր4*ր» • 1>1* 4*©4*ք" * 
4*©# *>• 
Հաեգֆսեա%ք 47* 

Հաշաեակթ ւ5. Յօ. ձք* 43* 44* 4*>– 
47* 5շ* 53* 

<“7*7"՛ խ«յմ* 
Հարթ 89* Յօ* 58* 
Հ6/> ւ5տ 
Հէրակլ կայսր 43* 54* 56* 57* 5ց* 
Հոն 45* 

ՀոնընկՀյ 44» 47* 
Հովեակթ 48* 
Հոփսովթ 56* 
Հոիփսիմեակթ 8* 
Հո֊աՐ 12* 

Հո֊ովթ է քէ* Հոո֊ոմթ է 

Օիսնկեբա 58* 

8* 

■շՀորոխ Տյւ 

Ա՝ակար, 1»է« յքարկսս * 
լ)՝աՀւ/^ա 57* 
էքաՀյր*. ագարակ 34* 
\յ՝#*/4»*– առիթ1 48* 

Ս՝ա4»ւ ք*/ք**–/* 36* 
՝Ա*ամիկոնէանթ 9* 43 • 59* 

լյ՝անգակոՕփ , «ք»է» Յ"1/^* 0*աՆ 
դակոէձփ * 

Ո7Ր 7* 
|^ա՚ե^օս 57* 
Ս^աարավակթ 12* 

\քարէամ կք,ն Վարգայ պաարկի 9* 
|^արկոս Ղգակաք ա^աքնորգ 8* 
\^արկոս3 փող 47* 
յյ^աարավանթ 6է* 53* 58* * 
յ^արա/ասսս 5ց* 
յյ^արաիէք փալ, գկա Հքարկոսց փաԸ 
\^եհրամօր Յց* 
Ս՝եդու. շՅ* 

՝Ա՝եղսփ ւ5* 23* 32* 38* 4®» 4*# 33* 
յքէհրան ւ5* 19—28* Յօ* 3։* 
Ս՝ԷհրխսսրոէԷ 46* 
Ս*ոգոէ–3 գերեզման • գՆ" Մ"4֊ 
կոՀկթ * 

\քոխրայ երկիր 38* 
յ^ոկկոէձտթ կաէ յթսգսսոՅտ կճէ 
Մճք *- 
ղքովսկս կաթողիկոս 8* 

Ա՝#քէձ ւՅ* 21* 23« 24* Յւ* 34* 37» 49* 
յթու-շեղ ՝հԼաքակորաԼգ* ւՅ–ւ5* 20* 

21* 20* 28* 43* 44» 53* 56* 59։* 



\ՏՒ*>ր*&3 դոսոն 23* 

Մպփկ 
Հֆեաաանկ 48ւ 
ՀՀոքկքլ 9* ։*-*6* *7* 3®* 43* 56* 57* 
6ովձա&էտս Ա . Գւակա/ “«•“ճ– 

**ր» 8. 
քՀովհաննՀւէ (Լ • Գչաքա; “""–“է 
նորդ 8* 
ՀՀովհաննկս \Հ արա պետ ց. 12* ։7՜։9* 

շ6* յ8* շց* 33—35* 4®* 48* 44* 47"՜ 
5յ* 54—56* 58* 5ց* 

(Հովհսձ \\եսարու. հայրաոՀրա 54* 
3ովՀան մամիկոնեան ևպէսկոպոս 
6օտ 

8«Հ$–^«« խոաա*արակաչխ 
։9* 

8ովՀան Հ^անդակունի 8։ 
&ոհսկփ 41"է“7 առաջնորդ 8 * 

*։« 
\արեսոո , րէ* \ՀեարկԷոս « 
\երսեո ք\. 55. 56. 5ցտ 
*1ւերրթհանկնիս 52* 
\,երսէս ՂՎակաք առաջնորդ. 8* 
\երԱկս մեծն 58* 
%Էխոր 24* 
\յփար2Ո;ս ւ8։ 

ՀՀահասաան, փէր* ^աՀսա, 

ւ5« 54* 

Հաաախօս , փէր" Գ*Ո * 
ՀԼիրականԷր Հշէ 

քՀղքլան ւ6. 31* 26* 4®* 55* 
ՈշձքԱ– \յղանյ բերդ* է 
Ողնո*–*"ենր , րէ** Նդչոնյ բերդ, է 
էկո/իդդ– պարոխ արջա, 13* ւՅ * 
Ո<–«ւՀա 5ց* 

Յւ« 39-43* 46* Յէ* 
Գ"/1^ 12։ 

ւ»* ւց* 22—28* 32* 34–4օ* 
42* 47* 56. 57. 58. 5ց* 

ՊարսԽ 7–^ 1*^ 4»75^" 5ւ* 
Դ”ձյ"$ ։«-/ Պ™ձ4 * րէ" * 
Հ\*րրպ\«*Տ Պպէպհս^թաւլչզբ Յօ* 36. 58։ 

5»։ 
Պօղիկարպրա մի ՛ի խոաոաՈՏարա֊ 
կաշե ւ6* 1ց* 

63 
Հախփքխթ 58. 
ձչաֆ \սասրովյ փէ» խոսրով Ա ։ 
յկ՚ջիկ ։7. տտ. 

էհ ահա% 31* Յյ* 

8 ա դաստան ցտ 
\\ագակ, *քէ* \արդակ * 
\\ս,ը*այ երկիր 38։ 
ՀՀահակ Ղ՝ը*»կայ առաջնորդ 8* 
ՍաՀւււտ. 58։ * 
՜Աամու֊կլ հայյրապետ ճօ։ 
՚Աանասայ \)%ծմակ « \յ*ծմակ ։ 
9«սււրւձր ւՅ* ւ5. 25ւ 
Սերեմ, Սրեմ, 
Սերեմաձոր , V** Սրեմաձոր տ 
Սերեմավայր, *է" Սրեմավայր , 
Սէմկօն մի ՛ի խոտա՚ճարակաէքն ւց։ 
Սիրեիր 57* 
Սմխաա իշխան Հ աշտենից 4** 
Աւֆ–ւա որղե ՎՀոհաեայ 31—49* 52* 

53։ 
Ս"4ա֊ 9* 
9«^/ւ քՀանակ 58* 

Սո*ք^ 57* 
Ս^/7* Ստեփաննոս եկեդեյի 49* 
զոլրԼն եւԱյասյր Վախլքէանդասյ Յ7-Յ9։ 
Սաեվրաննոս նախավկայ 49* 
8 աեաիաննոս որդի Վ^ահանայ մա֊ 

ւքիկոնենի 55։ 
\Հտեէիաննոս որդի Վ^արդայ պսաո֊ 
րըԿի 9* ®9* 43. 49* 
Սրեմ Յցւ 
Սրեմաձոր Յց։ 
Սրեմավայր 45։ 
Սրո3 \ա^ Սրեն*յ ձոր ւ 

ՀԼախէՈէմեդ Յօ–Յ7* 43* 
վաՀ Յյ* 
ՎաՀած ^ամիկոնեան \աՏ ||ամաալ 
րակաե ւ5« 90–4** 44—56։ 
Վահան որդի Վարադայ 4®* 
\Լս»Տ ա%քէվիէՈ 41* 
Վյսյքրանկանիս 52* 

IԼանանդ 5յ» 58* 
Վաշդեան 56—58* 

ՎՀոշիր 25–»7* 

վաաճան Ա աքպ֊եան տ 
Վարադ իշխան պայոսեեադ Յց.4®* 

4ւ« 44* 45* 43* 
Վ֊արադապոսր կ2է 




